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A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve tudo. 

Libâneo 
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RESUMO 

 

É sabido que, durante a formação acadêmica do professor de língua materna (LM), seja 

ela inicial ou continuada, ele trava contato com diversos pressupostos teóricos oriundos 

da Linguística. Entretanto, no que concerne à práxis, é evidente o desafio do professor, 

pois ele deverá, no cotidiano de seu exercício profissional, adaptar aos imperativos da 

prática e de suas condições de trabalho o conhecimento adquirido ao longo dessa 

formação. Interessou-nos, portanto, investigar as estratégias utilizadas para promover a 

adaptação da teoria à prática, procedimento que muitas vezes adota caminhos tortuosos e 

posturas aparentemente contraditórias para que o professor delimite os contornos de sua 

práxis e de fato aprenda a ensinar. Refletindo sobre esta questão, e tendo por intuito 

investigar de que forma o professor realiza a mobilização de saberes na aula de português, 

procedemos à realização de uma pesquisa de campo, de base qualitativo-interpretativista, 

que se desdobrou sob a forma de um estudo de caso. Nosso objetivo geral foi investigar 

em que medida a formação acadêmica subsidia a práxis de uma professora de português 

do 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do município 

de Campina Grande (Paraíba). Esta pesquisa investe-se de singular pertinência, por 

conferir voz a um dos principais agentes do processo ensino-aprendizagem – o professor 

-, na tentativa de compreender reflexivamente os fatores constitutivos de sua práxis na 

conjuntura mais ampla do trabalho educacional. A presente dissertação fundamenta-se 

principalmente no arcabouço teórico da Linguística Aplicada, investigando os contornos 

da crise nacional do ensino de LM, o perfil epistemológico e metodológico da disciplina 

Língua Portuguesa e a formação acadêmica do docente em face do desafio da transposição 

didática, culminando num olhar crítico sobre o conceito de professor reflexivo como 

forma de atender à demanda educacional que se impõe nos dias atuais. Para tanto, dentre 

outros autores, fundamentamo-nos em Geraldi et al. (1996) para a edificação de um 

panorama histórico do ensino de LM no Brasil e para o apontamento do professor como 

fator de mudança deste ensino, bem como em Habermas (1983, 2003), para a 

compreensão de como o agir-racional-com-respeito-a-fins condiciona o atual estado da 

arte no ensino de LM e também na tentativa de compreender as contribuições que o agir 

comunicativo pode oferecer a este ensino. Fundamentamo-nos ainda em Geraldi (1997) 

e Rafael (2001a, 2001b) para analisar não apenas a natureza plural do saber docente, mas 

também a mobilização de saberes empreendida pelo professor mediante os imperativos 

da práxis. Como resultados, pudemos constatar que as condições de trabalho da 

colaboradora de fato influenciavam a prática docente. Ademais. Uma formação 

acadêmica satisfatória proporcionou uma práxis que não deixou de incorporar a atual crise 

do ensino de LM e da identidade docente, embora tenha edificado os contornos de um 

trabalho com língua mais consciente e voltado para a construção conjunta de 

conhecimentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Língua materna. Formação docente. Ensino.   
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ABSTRACT 

 

It is known that, during Portuguese Language teacher’s academic initial or continued 

formation, s/he is put in contact with various theoretical bases from Linguistics. However, 

when it comes to praxis, the teacher’s challenge is evident, because s/he should adapt to 

praxis demand and also to his/her work conditions the knowledge due to formation in 

everyday practice. Therefore, we ought to investigate the strategies used in order to 

promote theory-practice adaptation. Such procedure seldom adopts troubled ways and 

apparent contradictory behavior in order to get the teacher to establish praxis profile and 

indeed learn how to teach. As an attempt to reflect about such question, aiming to 

investigate how teachers proceed knowledge mobilization in Portuguese Language class, 

we have accomplished a qualitative-interpretative field research, in case study format. 

Our general objective was to investigate how academic formation aids praxis of a 9th-

year- elementary school teacher, who works at a public school from Campina Grande – 

Paraíba – Brazil. This research is singularly relevant, for it gives voice to one of the most 

important agents of teaching-learning process – the teacher -, in order to comprehend in 

a reflexive way the factors that constitute praxis in educational work broader context. 

This dissertation is mainly based on Applied Linguistics theoretical bases, investigating 

Portuguese Language teaching crisis, Portuguese Language discipline epistemological 

and methodological profile and teacher’s formation related to didactic transposition and 

culminating in a critic look over reflexive teacher concept as a way to respond to 

nowadays educational demand. In order to do so, among other authors, we are based upon 

Geraldi et al (1996) to establish a historical scenery of Portuguese Language teaching 

crisis in Brazil and to consider teachers as a chance factor. We also are based upon 

Habermas (1983 and 2003) to comprehend how rational-act-related-to-ends regulates the 

present state of the art in Portuguese Language teaching and also to try to understand the 

contributions that communicative act may give to such teaching. We are yet based upon 

Geraldi (1997) and Rafael (2001a and 2001b) in order to analyze not only the plural nature 

of teacher’s knowledge, but also the knowledge mobilization performed by teachers in 

practice. As results, we could verify that our informant’s work conditions did influence 

her praxis. We could also evidence that a satisfactory academic formation had provided 

a practice that was not able to ignore the present scenery of crisis, which is related to 

teaching and teachers identity, although it could build a language practice more conscious 

and pointed towards knowledge conjunct construction.  

 

KEYWORDS: Portuguese language. Teacher’s academic formation. Teaching.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Linguística, desde sua edificação como ciência até os dias atuais, presta-se 

como subsídio imprescindível à formação do professor de Língua Portuguesa. É no 

momento de sua formação, quando o professor está envolvido no curso de Letras, 

enquanto aluno, que ele trava contato com o pensamento de diversos linguistas, 

vinculados a correntes teóricas igualmente diversas. Entretanto, no que concerne à práxis, 

é evidente que o desafio do professor é bem maior, pois ele deverá, no cotidiano de seu 

exercício profissional, adaptar aos imperativos desta prática o saber epistemológico por 

ele adquirido ao longo de sua formação acadêmica.  

Refletindo sobre esta questão, a pesquisa versou sobre o seguinte problema: como 

o professor realiza a mobilização de saberes na aula de português? O que motivou nosso 

interesse no tocante à questão da mobilização do saber docente foram algumas 

constatações feitas no período em que ministrávamos a disciplina Língua Portuguesa em 

uma escola particular do município de Campina Grande (Paraíba), quando estávamos 

envolvidas com Literatura Brasileira, Leitura, Gramática e Produção Textual, englobando 

todas as séries dos níveis Fundamental e Médio.  

Com base em nossa própria experiência profissional, bem como na de nossos 

colegas, percebemos que o professor, quando se via diante das contingências da prática, 

buscava adequar o conhecimento oriundo de sua formação acadêmica às necessidades 

reais dos alunos, procedimento que passava necessariamente pelas condições de trabalho 

de que dispúnhamos, e que influenciavam o nosso exercício profissional.  

Dessa forma, nosso olhar se voltou para a natureza da mobilização dos saberes 

docentes, diante da impossibilidade de aplicação direta do conhecimento técnico-

científico, mais especificamente as diretrizes provenientes da Linguística Teórica, ao 

contexto de sala de aula. Interessou-nos sobremaneira investigar as estratégias utilizadas 

para promover a adaptação da teoria à prática, procedimento que muitas vezes adota 

caminhos tortuosos e posturas aparentemente contraditórias para que o professor delimite 

os contornos de sua práxis e de fato aprenda a ensinar.  

Consideramos que muito desse processo se deve a um domínio epistemológico e 

a um constante esforço por atualização. Contudo, é impossível negar a importância do 

conhecimento experiencial do docente no empreendimento do magistério, além da forma 

como a transposição didática se realiza e que efeitos geram no processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido, nossa experiência profissional/pessoal nos mostrou que era 
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na articulação de ambos os saberes – o acadêmico e o empírico – que se constituía a 

prática pedagógica, edificada sobre princípios como o bom senso e a adequação às 

especificidades de cada sala de aula onde o professor lecionava.  

A partir do exposto, consideramos que o professor se encontra no epicentro de um 

poderoso embate: de um lado, a sua formação acadêmica advoga pelo desconcertante 

binômio certo/errado, discriminando o que deve e o que não deve ser feito em sala de aula 

e colocando em suas mãos a responsabilidade pelo sucesso da educação linguística. De 

outro, clamam os imperativos da prática do dia a dia, apontando não para o que deve ser 

feito, mas para o que é possível fazer, de forma realista e objetiva. 

No afã de elucidar a posição ocupada pelo professor de português no exercício da 

docência, inicialmente nossa proposta era a de realizar um estudo comparativo entre as 

redes pública e particular do município de Campina Grande, através de uma pesquisa 

etnográfica contemplando um grupo de dez colaboradores recém-formados, sendo cinco 

de cada rede de ensino e estando todos envolvidos com o Ensino Fundamental II. 

Contudo, nosso ingresso na rede particular foi barrado nas dez escolas que procuramos. 

A figura do pesquisador em sala de aula costuma gerar certa desconfiança na escola 

particular, o que provavelmente levou a direção dessas instituições a não permitir o nosso 

acesso a campo.  

Dessa forma, vimo-nos compelidas a modificar o nosso plano de ação original, 

que longe de se configurar como uma alternativa aquém de nosso intento primordial, 

terminou por se revelar como uma rica via de acesso ao fenômeno a que nos propúnhamos 

investigar. Assim, realizamos uma pesquisa de campo, de base qualitativo-interpretativa, 

que se desdobrou sob a forma de um estudo de caso. Restringimo-nos a uma única escola, 

pertencente à rede pública, que calorosamente nos abriu as portas e permitiu que nossa 

pesquisa lá se realizasse. E observamos a prática docente de nossa colaboradora durante 

dois meses, ministrando Língua Portuguesa no 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental.  

A professora que gentilmente se dispôs a atuar como nossa colaboradora era, na 

verdade, ex-aluna da mesma instituição na qual havíamos feito o curso de graduação, e 

havíamos cursado várias disciplinas juntas. Pesquisadora e colaboradora, portanto, 

dispunham da mesma formação inicial. Isto não só facilitou a fluidez do trabalho como 

investiu de uma especial relevância o nosso olhar sobre o momento em que o ex-

graduando, professor efetivo de Língua Portuguesa na escola, passa da teoria à prática.  
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Nosso estudo teve como objetivo geral investigar em que medida a formação 

acadêmica subsidiava a práxis de uma professora de português do 9º ano (8ª série) do 

Ensino Fundamental de uma escola da rede pública do município de Campina Grande. 

Como objetivos específicos, pretendemos elucidar os saberes que a professora mobilizava 

para elaborar e pôr em prática o projeto teórico-metodológico de adequação do 

conhecimento acadêmico às especificidades da prática docente na aula de português, além 

de investigar o papel de sua formação inicial e continuada, bem como a influência das 

condições de trabalho da colaboradora no equacionamento e na realização deste projeto. 

Tencionamos ainda evidenciar que a mobilização de saberes operada pela docente 

articulava conhecimento técnico e empírico dialeticamente. Para tanto, pretendemos 

investigar como se constituía a identidade docente e que papel desempenhava no 

exercício da docência objeto de análise.  

A relevância deste trabalho reside no fato de ele dialogar com a tortuosa relação 

teoria-prática, elucidando o papel da formação acadêmica do professor de português no 

ensino de língua materna (doravante LM), especialmente quando consideramos o atual 

panorama de crise em que este ensino se encontra. Dessa forma, a realização desta 

pesquisa investiu-se de singular pertinência, por conferir voz a um dos principais agentes 

do processo ensino-aprendizagem – o professor -, na tentativa de compreender 

reflexivamente os fatores constitutivos de sua práxis na conjuntura mais ampla do 

trabalho educacional.  

Partimos da hipótese de que a mobilização do saber docente da colaboradora 

conjuga saberes acadêmicos e empíricos, sendo condicionada tanto pela qualidade de sua 

formação acadêmica quanto pelas condições de trabalho, que exercem uma influência 

muitas vezes decisiva para a efetivação do exercício da docência em nosso país. A partir 

desse ponto de vista, centralizar no professor de português todo o peso de um fracasso 

sistemático do ensino de LM no Brasil torna-se uma postura senão ingênua, infrutífera.  

Com o intuito de compreender os fatores condicionantes da prática docente 

observada, percebemos que nosso objeto de investigação requeria o controle de algumas 

variáveis, por estabelecerem uma relação direta com o processo de realização desta 

pesquisa. Foram utilizados em nosso estudo alguns procedimentos da pesquisa 

etnográfica, tais como: a presença da pesquisadora em campo e o estreito contato com a 

realidade pesquisada, a transcrição e posterior análise dos dados coletados, que incluíram 

a aplicação de um questionário e a realização de duas entrevistas com a colaboradora, 

bem como a análise do planejamento anual da docente.  
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A presença em campo correspondeu ao período em que vigorou o 2º bimestre do 

ano letivo, no qual a pesquisadora observou e gravou em áudio as aulas, sem, no entanto, 

interagir com os atores observados. A transcrição dos dados seguiu as convenções gerais 

da Análise da Conversação, tais como adotadas por Kleiman (2001). A análise incidiu 

sobre as respostas conferidas pela colaboradora ao questionário e às entrevistas, bem 

como sobre trechos das transcrições das aulas observadas e sobre o plano de ensino da 

colaboradora, correspondendo ao planejamento anual das atividades docentes.  

A pesquisa desenvolveu-se em três momentos. Num primeiro momento, 

realizamos uma revisão bibliográfica científica, ancorada fundamentalmente no 

arcabouço teórico da Linguística Aplicada, com o intuito de investigar os contornos da 

crise nacional do ensino de LM, o perfil epistemológico e metodológico da disciplina 

Língua Portuguesa e a formação acadêmica do docente em face do desafio da transposição 

didática, culminando num olhar crítico sobre o conceito de professor reflexivo como 

forma de atender à demanda educacional que se impõe nos dias atuais.  

Para tanto, dentre outros autores, fundamentamo-nos em Geraldi et al. (1996) para 

a edificação de um panorama histórico do ensino de LM no Brasil e para o apontamento 

do professor como fator de mudança deste ensino, bem como em Habermas (1983, 2003) 

para a compreensão de como o agir-racional-com-respeito-a-fins condiciona o atual 

estado de coisas no ensino de LM no Brasil e também na tentativa de compreender as 

contribuições que o agir comunicativo pode oferecer a este ensino.  

Fundamentamo-nos ainda em Rajagopalan (2003, 2004) e Travaglia (2007) para 

o equacionamento da adequação entre teoria e prática, centrado na Linguística Aplicada 

como campo investigativo promissor para o estudo das questões de linguagem, e também 

para a delimitação do perfil e do papel do professor perante o ensino de LM. Como a 

questão da adequação entre teoria e prática passa necessariamente pelo binômio formação 

docente e transposição didática, fundamentamo-nos ainda em Geraldi (1997), Rafael 

(2001a, 2001b), Albuquerque (2006a) e Albuquerque (2006b), no intuito de investigar 

não apenas a natureza plural do saber docente, mas também a mobilização de saberes 

empreendida pelo professor mediante os imperativos da práxis.  

Num segundo momento, caracterizado pelo comparecimento da pesquisadora em 

campo, foi aplicado um questionário por escrito e uma entrevista em áudio com a 

professora colaboradora. Em seguida, a pesquisadora observou e gravou em áudio 13 

aulas consecutivas, totalizando o período correspondente ao 2º bimestre do ano letivo de 

2008, com o intuito de constatar como se dava a mobilização do saber docente a partir da 
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transposição didática dos conhecimentos linguísticos da professora ao ministrar aulas de 

português na escola. E, por fim, a pesquisadora realizou uma segunda entrevista com a 

colaboradora, desta vez enfocando sua formação continuada.  

O corpus da pesquisa constitui-se do questionário respondido pela professora e 

pela transcrição da gravação em áudio das aulas observadas e das entrevistas concedidas 

pela colaboradora, bem como pelas observações registradas pela pesquisadora em campo 

e a análise do planejamento anual da docente. Como a professora não elaborava planos 

de aula, não pudemos dispor desse tipo de material. Utilizamos como critério a seleção 

de uma professora licenciada em Letras por uma universidade pública e contando entre 

dois e cinco anos de exercício profissional, tencionando, com isto, investigar um 

profissional cujos pressupostos teóricos oriundos de sua formação inicial ainda 

estivessem latentes na práxis. O fato de que nossa colaboradora era, na verdade, mestre 

em Linguística não estava previsto neste critério, levando o nosso estudo a assumir 

contornos ainda mais expressivos.  

Num terceiro e último momento, procedemos à análise dos dados, no sentido de 

estabelecer a natureza da influência da formação acadêmica e das condições de trabalho 

com relação à prática docente, além de investigar por amostragem que saberes são 

mobilizados pela professora, ancorados nas especificidades de sua prática, para 

estabelecer a transposição didática de seus conhecimentos linguísticos para as 

competências que se propunha a desenvolver na aula de português.  

A análise desdobrou-se igualmente em três momentos distintos: primeiramente, o 

foco de nossa atenção se voltou para o planejamento anual das atividades docentes, com 

o intuito de elucidar os contornos do planejamento de uma práxis, em correspondência 

com as afirmações da colaboradora presentes nas entrevistas concedidas e no questionário 

por ela respondido. A primeira entrevista e também o questionário destinaram-se a 

depreender como a colaboradora concebia e avaliava a sua práxis, levando em conta os 

aspectos que a influenciavam, tais como as condições de trabalho, o perfil da turma e as 

especificidades da disciplina lecionada. Uma vez que nossa colaboradora é mestre em 

Linguística por uma universidade federal, sentimos a necessidade de proceder a uma 

segunda entrevista, enfocando especificamente sua formação continuada, na tentativa de 

constatar em que medida o mestrado não apenas influenciava, mas subsidiava a prática 

docente em estudo.  

Em segundo lugar, partimos para a análise das transcrições de aula, estabelecendo 

um contraponto entre as aulas ministradas e o planejamento anual das atividades docentes, 
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no sentido de averiguar a coerência entre planejamento e ação. E, por fim, procedemos à 

convergência dos dados, investigando como se dava a mobilização de saberes na aula de 

português e a natureza desses saberes.   

A presente dissertação consta de três capítulos. No capítulo 1, intitulado 

Considerações sobre o ensino de língua materna no Brasil: visão panorâmica da crise, 

esmiuçamos o estado da arte que configura o ensino de português no Brasil, analisando 

os contornos da crise desde suas raízes históricas até a relação que este ensino mantém 

com os contextos de formação docente, trazendo à baila a questão da relação teoria-

prática.  

No capítulo 2, cujo título é Da formação acadêmica à transposição didática: na 

outra ponta do processo, abordamos o papel desempenhado pela formação do professor, 

seja ela inicial ou continuada, no exercício profissional do docente, especificamente com 

relação ao subsídio por ela oferecido no momento em que o outrora graduando em Letras 

passa para a outra ponta do processo, tornando-se professor de português, e deparando-se 

com a difícil tarefa de promover a transposição didática através da mobilização de um 

saber plural, que conjuga conhecimentos teóricos e empíricos na edificação de uma 

profissão e de uma identidade em constante (re)construção. Neste capítulo, elaboramos o 

conceito do mito do super professor, o qual será explicitado com maior propriedade no 

corpo de nossas considerações.  

Por fim, no capítulo 3, intitulado Análise da mobilização de saberes em sala de 

aula: um estudo de caso, procedemos, através das informações reveladas pelos dados 

coletados em campo, à investigação das estratégias adotadas pela professora colaboradora 

para atingir os objetivos imediatos norteadores de suas aulas, conferindo um especial 

enfoque para a natureza dos saberes mobilizados por ela para o cumprimento dessa tarefa 

e também para eventuais discrepâncias e/ou descontinuidades apresentadas com relação 

ao que a professora afirmou conhecer e pôr em prática naquele cotidiano profissional 

específico e ao que efetivamente foi realizado nas aulas por nós observadas.  
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NO BRASIL: 

VISÃO PANORÂMICA DA CRISE 

 

 

2.1 RAÍZES HISTÓRICAS DA CRISE: COMPREENDENDO O X DA QUESTÃO 

 

 

Em nossos dias, para que se empreenda um estudo consciente do ensino de Língua 

Portuguesa no Brasil e do papel do professor neste ensino, é imprescindível que se lance 

um olhar sobre o panorama da crise de práticas e paradigmas de que ele tem se investido. 

Diversos autores têm se debruçado sobre essa questão, como Antunes (2003), Bezerra 

(2002), Cereja (2002a, 2002b), Bagno (2003), Zagury (2006) e Paiva (2007), dentre 

outros. Prova da existência dessa crise é o desempenho pobre que a maioria dos alunos 

das redes pública e privada costuma obter na avaliação de Língua Portuguesa em exames 

nacionais, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), por exemplo. O resultado 

aquém do desejável evidencia, para nós, que nossos alunos estão concluindo a vida 

escolar sem apresentar um domínio mínimo de sua língua materna em contextos formais 

de utilização. Portanto, o ensino de LM estaria falhando no cumprimento de um de seus 

objetivos principais.  

O preocupante quadro atual do ensino de LM em nosso país (PAIVA, 2007) finca 

suas raízes históricas a partir da década de 1950, quando, de acordo com Bezerra (2002, 

p. 42), os professores pertenciam às classes sociais mais abastadas, sendo intelectuais bem 

preparados para o exercício da docência, além de gozarem de autonomia para a 

preparação de seu material didático. A própria escola nesta época era voltada 

exclusivamente para os filhos desta classe detentora do poder, havendo uma sintonia entre 

alunos e professores do ponto de vista (socioeconômico) e cultural. Segundo Soares 

(1998), esses alunos já traziam de sua vivência familiar um domínio razoável do dialeto 

de prestígio, o que justificava a concepção de língua enquanto sistema. Assim sendo,  

 

a função do ensino da Língua Portuguesa era, assim, fundamentalmente, levar 

ao conhecimento, talvez mesmo apenas ao reconhecimento, das normas e 

regras de funcionamento desse dialeto de prestígio: ensino de gramática, isto 

é, ensino a respeito da língua, e contato com textos literários, por meio do 

qual se desenvolviam as habilidades de ler e de escrever, uma modalidade de 

língua já de certa forma dominada (SOARES, 1998, p. 54. Grifo da autora).  

 

 

Segundo Soares (1998), essa tradição remonta aos nossos tempos coloniais, 

quando o ensino de Língua Portuguesa se limitava à alfabetização, após a qual uns poucos 
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privilegiados dariam prosseguimento à sua escolarização através da aprendizagem da 

Gramática Latina, da Retórica e da Poética, situação que se manteve até meados do século 

XVIII. O ensino da Língua Portuguesa só foi instituído em 1759, por meio da Reforma 

Pombalina. Este ensino, então, seguiu a mesma tradição do ensino de latim, focalizando-

se sobre a gramática da Língua Portuguesa, que até o final do século XIX se fez ao lado 

do ensino da Retórica e da Poética. A disciplina “Língua Portuguesa” ou “Português” só 

passou a existir com esta denominação nas últimas décadas do século XIX, pois, “até 

então, a língua era estudada na escola sob a forma das disciplinas Gramática, Retórica e 

Poética” (SOARES, 1998, p. 55).  

A tradição anterior ainda se faz sentir no ensino atual de LM. Antunes (2003) 

argumenta que, apesar dos movimentos de mudança, este ensino ainda está 

demasiadamente vinculado ao estudo da palavra e da frase descontextualizadas. Além 

disso, iniciativas pedagógicas que contemplem o aspecto interacional da língua não fazem 

a diferença, devido à sua desarticulação no tocante à prática dominante, constituindo-se, 

assim, de forma eventual e isolada. Esse panorama pouco animador, segundo a autora, 

causa o insucesso escolar, que se manifesta sob a forma de ojeriza (declarada ou velada) 

do aluno para com a aula de português, ao constatar que “não sabe” a sua própria língua 

pátria, que seria “muito difícil”.  

Até os anos de 1960, segundo Soares (1998, p. 55), a tônica dos manuais didáticos 

era a “[...] compreensão, a imitação de autores portugueses e brasileiros”. Data também 

dessa época a consagração do texto como base para os estudos de gramática. A concepção 

de língua que vigorou durante todo este período foi a de sistema. De acordo com tal 

concepção de língua, “[...] ensinar português era ensinar a conhecer/reconhecer o sistema 

linguístico, ou apresentando e fazendo aprender a gramática da língua, ou usando textos 

para buscar neles estruturas linguísticas que eram submetidas à análise gramatical” 

(SOARES, 1998, p. 55). 

Entretanto, a partir da década de 1960, surge no Brasil uma nova conjuntura 

sociopolítica, que vai alterar não apenas a clientela da escola (em especial a da escola 

pública), mas a própria concepção de língua a nortear a disciplina Língua Portuguesa: as 

pressões das classes populares pela democratização da escola geraram uma espécie de 

popularização da instituição, trazendo para ela crianças detentoras de padrões culturais e 

linguísticos completamente distintos daqueles com os quais a escola estava familiarizada. 

Como se tratava dos filhos das classes trabalhadoras, a educação assumiu um caráter 
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utilitarista, delegando aos conteúdos curriculares uma função instrumental, já que era 

necessário fornecer recursos humanos para a expansão capitalista.  

Bezerra (2002) aponta que o perfil dos professores também sofreu alterações 

profundas: eles não eram mais intelectuais da elite, mas indivíduos pertencentes a 

camadas sociais mais populares. A autonomia de antes cedeu espaço ao surgimento dos 

livros didáticos, já que os professores já não mais gozavam de uma formação acadêmica 

tão respeitável. Com relação à clientela desta nova escola, houve uma miscelânea de 

interesses, na qual os alunos oriundos das classes mais desfavorecidas tendiam a sair 

perdendo, visto que as práticas de ensino continuavam a privilegiar um ensino de língua 

enquanto sistema, o que favorecia as crianças oriundas de classes sociais mais abastadas, 

cuja vivência familiar já incluía um domínio razoável da chamada norma culta.  

Dessa forma, percebe-se o cerne da desvalorização do magistério e do próprio 

ensino de LM no Brasil. A este respeito, Bezerra (2002, p. 42) afirma que,  

 

 
[...] se a fabricação do material didático facilitou a tarefa do professor, 

diminuiu sua responsabilidade na escolha do que ensinar, preparou até as 

respostas no manual, também permitiu elevar a carga horária semanal, em 

níveis diferentes, diminuir a remuneração do professor e contratar professores 

independentemente de sua formação ou capacidade. Some-se tudo isso e tem-

se uma pista para entender o desprestígio da profissão. E quanto mais se 

desvaloriza a profissão de magistério, menos ela é procurada por pessoas que 

têm variadas práticas de leitura e escrita, mais se aviltam os salários, mais a 

formação dos professores é precária e mais dependência desse livro ocorre. 

 

 

Ainda na década de 1960, a disciplina Língua Portuguesa passou a se denominar, 

nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental1, “Comunicação e Expressão”, e 

“Comunicação em Língua Portuguesa” nas quatro últimas séries deste nível de ensino, 

mantendo a denominação “Língua Portuguesa” apenas no Ensino Médio, além de 

apresentar a subdivisão “Literatura Brasileira”, também exclusiva a este nível de ensino.  

Isto denota uma nova concepção de língua a subsidiar o ensino: agora, a língua 

era tida como instrumento de comunicação, baseando-se fundamentalmente no construto 

referencial da Teoria da Comunicação. Este referencial teórico só perdeu força a partir da 

segunda metade da década de 1980, quando a conjuntura sociopolítica do Brasil se 

modificou mais uma vez, mediante a abertura política, tornando o momento propício para 

                                                 
1 Vale ressaltar que a LDB de 1971 trazia a denominação “Ensino Primário” para o nível de escolaridade 

que compreendia da então 1ª à 4ª série. A LDB de 1996 passou a denominar como Ensino Fundamental 

este nível, nomenclatura vigente até os dias de hoje. O atual Ensino Médio era antes conhecido como 

Ginásio, compreendendo os 1º, 2º e 3º ano científicos.  
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a edificação de uma nova concepção de língua, calcada no discurso (SOARES, 1998, p. 

59). É essa concepção de língua, afeita à interação, que norteia os materiais didáticos de 

hoje, com maior ou menor propriedade. E seus efeitos são significativos para a articulação 

de uma mudança no ensino de LM, pois 

 

 
[...] o aluno [...] 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 se vive (SOARES, 1998, p. 59). 

 

 

Geraldi et al. (1996) afirmam que a Linguística, desde sua edificação como ciência 

até a segunda metade da década de 1950, quando de sua implantação na grade curricular 

dos cursos de Letras do país, sempre travou um embate teórico-metodológico com o 

ensino tradicional de língua, que a concebia como sistema imutável e preexistente a 

qualquer movimento de dinamicidade. Dessa forma, propor uma mudança de foco para o 

ensino de LM jamais foi uma tarefa fácil.  

 

2.2 A LINGUÍSTICA E O ENSINO DE LM: A (TORTUOSA) RELAÇÃO ENTRE 

TEORIA E PRÁTICA 

 

Nos dias atuais, a Linguística se inscreve no cenário do ensino de LM como o 

aporte teórico fundamental e imprescindível para a edificação de um trabalho com a 

língua que privilegie o seu real, ou seja, seu uso efetivo e suas inúmeras possibilidades 

de sentido dentro do vasto panorama discursivo que a constitui. Este é o lugar dispensado 

à ciência da linguagem na Academia. É mais ou menos isso que os professores-

formadores dizem aos seus alunos nos cursos de Letras. Entretanto, conforme aponta 

Mendonça2 (2001, p. 235-236), o lugar da Linguística não se encontra tão bem delimitado 

na sociedade leiga. A autora argumenta que, para o senso comum, a Linguística ocuparia 

o lugar  

 

 

[...] destinado às ciências acadêmicas que são ilustres desconhecidas. [...] na 

instituição que está autorizada a “distribuir conhecimento”, a “gramática” 

                                                 
2 Gimenez (2007, p. 95) ratifica esta posição de Mendonça (2001), afirmando que o fosso existente entre o 

linguista e o senso comum se faz sentir com mais força no momento em que aquele é indagado sobre a sua 

profissão por alguém que não é da área. Situação ainda mais complexa do que esta, também segundo a 

autora, é a distinção entre a Linguística e a Linguística Aplicada.  
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ainda é a protagonista: personagem idosa que permanece em nossa lembrança 

como uma porção daquilo que se desejaria esquecer.  

 

 

Isto acontece, conforme aponta Rajagopalan (2004, p. 34), porque “infelizmente, 

os linguistas têm o velho hábito3 de deixar de lado o que as pessoas comuns pensam e 

dizem sobre a linguagem”.  E a consequência desta atitude negligente para com o senso 

comum degenera, segundo Milroy (2004), em fracassos sucessivos das tentativas de 

“socialização” da Linguística, promovidas por seus porta-vozes4. Segundo o autor, a 

razão disso se dá em virtude de que, 

 

 
na maioria das vezes, os linguistas agem como se o público em geral 

apresentasse uma visão deficitária da ciência. Os não-especialistas são 

encarados como pessoas cujo conhecimento sobre a linguagem é incompleto, 

devendo então ser corrigidas por aqueles que conhecem mais o assunto. E 

quem conhece mais o assunto é – logicamente – o linguista profissional. 

Assim, os linguistas geralmente tratam o público em geral com um ar de 

superioridade (MILROY, 2004, p. 99. Grifo do autor). 

 

 

A própria exigência de cientificidade da Linguística é alvo de controvérsia. 

Segundo Pennycook (2004), a constante reivindicação da Linguística de ser ciência é o 

que lhe confere credibilidade acadêmica. Entretanto, isto se dá em detrimento de sua 

credibilidade social. O autor argumenta que a ciência da linguagem, embora muitas vezes 

queira transparecer o contrário, também possui seus limites5, e a não observação destes 

limites gera uma postura arrogante e dogmática dos linguistas com relação à investigação 

científica da língua e de sua manifestação como linguagem.  

Já para Suassuna (1995, p. 63), a edificação da Linguística como ciência é um fato 

crucial, pois este seria responsável pela definição não só do que é pertinente ser dado a 

conhecer no tocante às questões de língua, mas também pela própria relação entre as bases 

teóricas da ciência da linguagem e o ensino de língua em geral:  

 

                                                 
3 Faraco (2004, p. 66) contesta essa posição, afirmando que não se trataria de um hábito apenas, mas de 

uma “[...] consequência histórica inexorável da própria racionalidade construída pela ciência moderna, na 

medida em que seus resultados são, em geral (e não apenas em Linguística), contra-intuitivos”.  
4 Gimenez (2007, p. 107) considera a mídia como sendo a promotora ideal do diálogo entre linguistas e 

sociedade, “[...] na medida em que puder enquadrar questões vinculadas à língua de modo mais abrangente 

e público”. De fato, basta lembrarmos o sucesso estrondoso do professor Pasquale Cipro Neto, tão criticado 

pelos linguistas, mas tão ao gosto popular, graças à influência da mídia na formação de opinião. Afinal, 

questões de língua são do interesse de todos, e todos (leigos ou especialistas) têm algo a dizer sobre elas.  
5 Pennycook (2004, p. 39) aponta as seguintes limitações da Linguística: exigência de cientificidade, 

paradigma excludente e inflexível, normativismo e falta de autorreflexão.  
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[...] o processo de redimensionamento da Linguística como ciência, a busca da 

compreensão da natureza de seu objeto é que constituem a verdadeira 

contribuição para o processo pedagógico e é nesse sentido que penso ser válido 

(dar a) conhecer as conquistas da ciência da linguagem.  

 

 

Pennycook (2004) considera que o projeto (ou seria mais adequado se falar em 

tendência?) dos linguistas de atribuir uma visão autônoma e por vezes dogmática dos 

fatos de língua trata-se mais de um exercício acadêmico do que propriamente de uma 

legitimação científica da realidade Linguística cotidiana. Ao excluir a experiência do 

usuário da língua da investigação científica deste objeto, a Linguística (especialmente a 

Linguística Teórica) torna-se “social, cultural e politicamente irrelevante”. Este 

“excesso” de confiança da Linguística em seu projeto epistemológico gera como efeito 

certo normativismo em suas posturas. Conforme aponta Pennycook (2004, p. 41), 

 

 
enfatizando cada vez mais os mecanismos internos da língua, como se eles 

pudessem ser entendidos separadamente dos seus usuários e contextos sociais, 

a Linguística desenvolveu uma confiança dogmática em sua própria 

capacidade de descrever (em vez de prescrever) a língua. 

 

 

O posicionamento de Pennycook nos remete à questão da relevância social da 

Linguística. Segundo Rajagopalan (2004, p. 33), ela nos teria “deixado na mão” enquanto 

disciplina, comprometendo a sua relevância para os leigos em nome de seu estatuto 

científico. O autor assevera que 

 

 
todo cientista, inclusive o linguista, está autorizado a depurar de um fenômeno 

observado o tipo de objeto que quer estudar. Mas há um preço a pagar quando 

o grau de abstração é tão alto que o objeto estudado não tem mais quase 

nenhuma semelhança com o modo como os homens e mulheres comuns 

compreendem o mesmo fenômeno (RAJAGOPALAN, 2004, p. 33). 

 

 

Travaglia (2007) reflete sobre a questão de investigar a centralidade da língua e 

da produção de sentidos tanto para a experiência humana como para a construção do 

conhecimento linguístico, fatores que geram implicações para o ensino. Não nos 

esquecendo de que também a Linguística Aplicada6 parte de um conhecimento científico 

puro, é necessário discernir, a partir de um ponto de vista prático, como os conhecimentos 

                                                 
6 Doravante LA. 
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teóricos produzidos pelos estudos linguísticos podem se tornar socialmente relevantes, a 

partir do momento em que eles se propõem a melhorar a dinâmica escolar. Dessa forma, 

 

 
[...] a relevância social dos estudos linguísticos poderia ser uma consequência 

natural da importância da linguagem para o homem e sua existência. Como ser 

social, e como ser epistemológico que tem uma cultura, mas não é isto o que 

acontece. Não acontece porque ocorre um apagamento dessa importância, 

talvez gerado pelas disputas de poder que são em dada instância uma disputa 

por sentidos que devem valer. Assim, quanto menos consciência houver desse 

fato, mais facilmente alguns poderão impor alguns sentidos em detrimento de 

outros (TRAVAGLIA, 2007, p. 134).  

 

 

A discussão, contudo, extrapola os limites da ciência da linguagem e de sua 

relevância social. Dentro do que se concebe como sendo Linguística, coloca-se ainda a 

questão não menos importante de qual é o papel da LA, e que lugar ela deve ocupar nos 

estudos linguísticos. Gimenez (2004), discorrendo sobre a distinção entre Linguística e 

LA, considera inadequado que esta seja, conforme considera o CNPq, uma subdivisão 

daquela. Para a autora, a LA possui contornos próprios, através de uma vocação legítima 

para motivar a “[...] pesquisa empírica e a geração de teorias a partir de problemas do 

mundo real nos quais a linguagem exerce um papel central” (GIMEMEZ, 2007, p. 99), 

fator que justifica a filiação teórica da presente pesquisa.  

No Brasil, ainda segundo Gimenez (2007, p. 102), a tendência maior dos 

pesquisadores é considerar a LA como sendo transdisciplinar (o que relativiza a sua 

vinculação à Linguística), tendo como ponto de partida “problemas práticos de uso da 

língua”. Entretanto, julgamos cabível a reflexão de que essa postura dos linguistas 

aplicados brasileiros pode gerar uma espécie de reducionismo do estatuto epistemológico 

da LA, recorrendo ao solucionismo de problemas e deixando de conferir a devida 

importância a questões cruciais, como a complexa relação entre a teoria e a prática, entre 

o conhecimento científico e a sua aplicação numa realidade concreta.  

Na outra ponta do processo, quando o egresso do curso de Letras se consolida 

como professor de LM, ele se vê diante de um poderoso impasse. Suassuna (1995) aponta 

que, além de ter de lidar diariamente com o peso da tradição, o professor é confrontado 

com todas as incertezas e riscos de se pôr em xeque esta tradição, conforme endossa 

Cereja (2002a, 2002b). Assim, na falta de um porto seguro para o que é pertinente e o que 

não é pertinente ensinar na escola, este profissional muitas vezes opta pela tradição, que 

remonta desde a Antiguidade Clássica, e não se mostra eficiente para o que Bagno (2003) 
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considera como sendo o objetivo primordial do ensino de LM: promover a educação 

linguística do aluno, voltada para a reflexão e para a criticidade.  

Suassuna (1995, p. 59) não desconsidera o fato de que muitos professores 

empreendem práticas pedagógicas alternativas (e positivas). Entretanto, estas atitudes não 

chegam a fazer a diferença, devido à falta de continuidade e de corporativismo de tais 

projetos pedagógicos. As transformações que o ensino nacional de LM demanda com 

urgência dizem respeito à própria identidade deste ensino. Para a autora, “[...] transformar 

nossos modos de ensinar implica, além da busca teórica, redefinir um conjunto de valores 

que englobam não só a questão da educação, mas nossa forma de pensar o mundo em 

geral”. 

A falta de pertinência do ensino de LM que tem sido feito no âmbito escolar e seus 

desastrosos efeitos são motivos de grande preocupação por parte dos linguistas. Inúmeros 

são os trabalhos que se debruçam sobre esta questão7. Mendonça (2001) estende a 

discussão para a Academia, ao falar sobre a forma como os alunos de Letras enxergam a 

influência da Linguística em seu futuro (ou já efetivo) exercício profissional. Eles 

reconhecem a sua importância como critério inquestionável de formação, mas apontam 

que muito do que ela apregoa não é passível de aplicação em sala de aula. 

De acordo com Geraldi et al. (1996), no período de transição do final da década 

de 1970 para a vigência total da década de 1980, a Linguística passa a subsidiar as 

iniciativas de mudança do ensino de LM, através dos tantos trabalhos publicados sobre 

esta temática, voltados principalmente para o público docente. Estudos enfocando as mais 

diversas vertentes desta temática foram feitos, com o intuito de “equacionar o fenômeno 

educacional em sua totalidade e complexidade” (GERALDI et al., 1996, p. 310). 

Considerando o ponto de confluência destes vigorosos debates, emerge como questão 

fundamental a formação do professor.  

Os autores advogam que a tônica dos debates em torno da formação do professor 

explicita o fato de que se centraliza neste profissional a responsabilidade pela eficiência 

do ensino de LM. A compreensão da escola como espaço privilegiado para a reprodução 

das discrepâncias sociais do sistema capitalista marca as representações que a Linguística 

faz acerca do processo de ensino-aprendizagem de LM pelo que os autores chamam de 

imobilismo e pessimismo pedagógicos (GERALDI et al., 1996). Estes fatores orientam 

de forma essencial as concepções acerca da formação do professor. Para os autores,  

                                                 
7 Só para citar alguns, remetemos o leitor para a apreciação de Bagno (2003), Cereja (2002a, 2002b), Santos 

(2005) e Mendonça (2001). 
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embora integrando desde o início a extensa pauta de problemas e dificuldades 

enfrentadas pela educação brasileira e sendo vista como uma das variáveis do 

processo de perda da qualidade do ensino (em função da absoluta falta de 

condições para o estudo e aperfeiçoamento dos professores em seu trabalho e 

em função da permanente crise dos cursos de licenciatura) foi no contexto da 

ameaça de um imobilismo e de um pessimismo pedagógicos, gerados pela 

compreensão recente da escola como sendo inevitavelmente reprodutora das 

relações capitalistas de produção, que as preocupações sobre a formação dos 

professores ganharam maior relevância, audiência e ênfase na discussão 

GERALDI et al., 1996, p. 310).  

 

 

A nosso ver, cabe uma breve reflexão sobre esta “permanente crise dos cursos de 

licenciatura”, por tocar em uma questão central para nós. Consideramos que a 

descontinuidade entre teoria e prática, refletida na inexistência de uma relação direta entre 

o que se discute nos cursos de Letras e o que efetivamente é viável pôr em prática em sala 

de aula, é um dos fatores responsáveis pela existência de cursos de licenciatura que não 

estabelecem uma proporção equilibrada entre teoria e prática, formando professores 

muitas vezes inseguros com relação ao enfrentamento dos desafios da práxis.  

Uma vez que os cursos de licenciatura seguem o paradoxo de serem 

eminentemente teóricos, o egresso do curso de Letras torna-se professor no exercício 

pleno de suas atividades profissionais, enfrentando todas as inseguranças de não saber ao 

certo o que fazer em uma situação real de sala de aula, já que a sua formação acadêmica, 

embora em tese fosse dedicada a lhe fornecer este know-how, não o preparou de fato para 

o que ele encontrará em campo.  

O aprender a ensinar, portanto, pressupõe a existência de um ponto de 

descontinuidade, já que a formação inicial não confere um enfoque proporcional à relação 

entre teoria e prática. E é nesse ponto de descontinuidade que geralmente o professor cede 

às pressões das instâncias que lhes são superiores – como as coordenações pedagógicas, 

os diretores de escola e os pais do alunado8 – e opta por reproduzir com maior ou menor 

grau de compromisso o que dita a tradição, visto que o tradicional, além de mais fácil de 

aplicar, confere ao docente a segurança da credibilidade social de que dispõe. 

Geraldi et al. (1996, p. 310) defendem que a postura que os linguistas recomendam 

a ser adotada pelo professor interessado em promover a urgente mudança do ensino de 

LM em nosso país é a de “ocupar brechas no sistema”. Dessa forma, caberia ao professor, 

sempre que possível, aplicar os preceitos da Linguística em suas salas de aula, 

paulatinamente, de forma a não desafiar incisivamente o sistema e a respeitar as 

                                                 
8 Cf. Rafael (2001b). 
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especificidades de cada turma. Esta postura representaria também uma resposta ao 

imobilismo e ao pessimismo pedagógicos que pairam sobre as questões concernentes ao 

ensino de LM no Brasil. O professor é tido, nesta perspectiva, como o agente 

transformador da escola. Para Geraldi et al. (1996, p. 311), 

 

 
a mudança da escola, a sua melhoria e consequentemente a efetiva 

democratização da educação [...] passaria também inevitavelmente por uma 

transformação do trabalho do professor em sua sala de aula. Não bastaria a 

locação de recursos no setor educacional, sequer modificação de estruturas. O 

investimento a ser feito seria o professor como fator de mudança. Este desafio 

só seria possível de ser vencido através de uma profunda e radical mudança na 

forma de se conceberem as relações entre este trabalhador, o seu conhecimento 

e a sua prática, sem a qual todo o esforço de mudança – do ensino e dos 

professores – resultaria em nada, distante que estaria do critério essencial deste 

trabalho de natureza intelectual: a distância entre concepção e execução.  

 

 

Partindo das considerações feitas pelos autores em pauta, torna-se claro o fato de 

que, para que o professor possa atuar como um fator de mudança, a ele deve ser devolvida 

(ou finalmente conferida?) a sua autonomia: este profissional, que não é um “sacerdote” 

da causa educacional, deve caminhar com suas próprias pernas. Entretanto, a questão que 

se coloca, e que permanece ainda sem resposta razoável, é como promover autonomia a 

um profissional que, além de ser vinculado a tantas instâncias que lhes são 

hierarquicamente superiores, muitas vezes é fruto de uma formação deficitária e/ou é 

obrigado a lidar com condições de trabalho adversas a ponto de inviabilizarem um 

trabalho pedagógico que tenha a Linguística como base fundamental.  

 

2.3 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO DE LM: RENOVAR É 

PRECISO 

 

No tocante ao binômio formação acadêmica/práxis, o advento dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais9 investe-se de especial relevância. Os PCN de Língua Portuguesa, 

através de suas diretrizes para o Ensino Fundamental II, balizam na direção de uma 

mudança significativa na visão das esferas oficiais, representadas pela Secretaria de 

Educação Fundamental do MEC, acerca de como deve ser conduzido o processo de 

ensino-aprendizagem de LM em caráter nacional. De acordo com o documento, são três 

os fatores principais capazes de gerar mudança no ensino: 1) os avanços no conhecimento 

                                                 
9 Doravante PCN.  
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científico; 2) as pressões sociais exercidas perante a escola e 3) a mudança no perfil do 

alunado, que agora é composto também pelas crianças oriundas das classes menos 

favorecidas (BRASIL, 2000, p. 23). O eixo norteador de tais mudanças, portanto, assenta-

se na sociedade e na escola.  

A partir do discurso dos PCN, torna-se clara a preocupação em promover um 

acesso pleno, consciente e progressivo da língua e de todas as suas possibilidades por 

parte do aluno. Caberia à escola, através de um trabalho pedagógico que respeite e 

assimile o conhecimento prévio do aluno, favorecer este acesso e, assim, conferir 

cidadania e participação social ao aprendiz. Conforme consta nos PCN (BRASIL, 2000, 

p. 23),  

 

 
considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola 

promover a sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito 

anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes 

textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de 

produzir textos eficazes nas mais variadas situações. 

 

 

Vemos a influência da Linguística no discurso dos PCN através de sua concepção 

de linguagem, moldada nos contornos do sociointeracionismo discursivo de Bakhtin, 

Volochinov ([1979], 2006) e seus seguidores. De acordo com o documento, “a linguagem 

é uma forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica, um processo 

de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma 

sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL, 2000, p. 23-24).  

Se o discurso do documento afirma que a linguagem é social, histórica e cultural; 

em suma, se a toda palavra corresponde uma contra palavra (BAKHTIN, VOLOCHINOV 

[1979], 2006), fica patente que as esferas oficiais não estão mais considerando adequado 

reproduzir o discurso tradicional, que considera a língua apenas em seu aspecto formal. 

Para os PCN, a língua transcende a noção de sistema, pois os aspectos mais importantes 

e que, portanto, devem ser levados em conta, são a interação e a significação.  

Os PCN preconizam que a linguagem só pode ser compreendida mediante a 

consideração de seu vínculo com a situação concreta de produção dos discursos, e que ela 

só pode ser explicada com propriedade através da investigação sistemática de seu 

funcionamento, desencadeado pela interlocução. Para os PCN (BRASIL, 2000, p. 25-26), 
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produzir linguagem significa produzir discursos. Significa dizer alguma coisa 

para alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico. 

[...] A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo 

discurso se relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. 

 

 

O referido documento considera o texto10 oral ou escrito, a partir de um gênero 

específico, como a unidade de ensino de LM, voltada para a investigação das condições 

de produção dos discursos. Cabe ao professor de português, além de “desencadear, apoiar 

e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno” (BRASIL, 2000, p. 29), reconhecê-lo 

como sujeito do ato de aprender. É descartada, assim, uma visão passiva do aluno, tão em 

voga na abordagem tradicional de ensino.  

Quanto ao ensino de análise linguística, o documento assinala que este deve ser 

orientado de forma reflexiva, com o objetivo de subsidiar o aluno a compreender como a 

língua funciona. A metalinguagem deve ser utilizada como um meio, uma ferramenta 

para a realização deste ensino, e não como um fim em si mesmo. Os PCN consideram 

que o trabalho pedagógico com análise linguística tem por função “imprimir maior 

qualidade ao uso da linguagem” (BRASIL, 2000, p. 39), e não levar o aluno a 

“memorizar” categorias gramaticais sem que haja o entendimento de como elas operam 

na língua.  

De acordo com o referido documento, a organização dos conteúdos da disciplina 

Língua Portuguesa deve seguir o eixo USO-REFLEXÃO-USO (BRASIL, 2000, p. 44), 

sugerindo que todo trabalho pedagógico com LM deve partir do uso reflexivo da língua 

para que, mediante a investigação de seu funcionamento, possa-se então retornar ao uso, 

completando o ciclo da aprendizagem. Toda esta ação pedagógica em torno da língua 

preconizada pelos PCN visa à constituição da competência discursiva11 do aprendiz, com 

o intuito de lhe garantir uma cidadania linguística que, por extensão, converte-se em 

cidadania social. Na perspectiva dos PCN (BRASIL, 2000, p. 41),  

 

 
ao longo dos oito anos do ensino fundamental, espera-se que os alunos 

adquiram progressivamente uma competência em relação à linguagem que lhes 

possibilite resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais 

e alcançar a participação plena no mundo letrado.  

 

 

                                                 
10 Vale salientar que os PCN se referem somente aos textos reais e de circulação social.  
11 À qual o documento se refere como “competência comunicativa”.  



31 

 

Santos (2005) assevera que os PCN, apesar de se proporem a subsidiar o ensino 

de Língua Portuguesa, não contam, por parte dos profissionais de ensino, com a melhor 

receptividade, por questões que remetem a uma formação acadêmica aquém do desejável. 

Entretanto, devemos ter em mente que este subsídio teórico, não obstante os problemas 

que apresenta, como linguagem de difícil acesso e a demanda por uma formação 

acadêmica bastante atualizada em Linguística por parte do professor, pode ser um forte 

aliado na formação crítica do aluno em sua língua materna.  

A autora aponta para a importância que os PCN conferem à formação crítica do 

aluno do Ensino Fundamental, salientando o fato de que uma perspectiva crítica do ensino 

de LM só é possível mediante o tratamento das questões de língua a partir do texto. Na 

opinião de Santos (2005, p. 174), 

 

 
a perspectiva mais crítica do ensino de língua, defendida nos PCN, apresenta 

a leitura e a produção de textos como a base para a formação do aluno, 

mostrando que a língua não é homogênea, mas um somatório de possibilidades 

condicionadas pelo uso e pela situação discursiva. Assim, o texto é visto como 

unidade de ensino e a diversidade de gêneros deve ser privilegiada na escola.  

 

 

As críticas que são feitas aos PCN são legítimas, embora não invalidem a 

pertinência de sua aplicação no ensino de LM. A autora aponta para duas críticas básicas 

com relação à aplicação das diretrizes propostas pelos PCN em sala de aula. Dentre elas, 

talvez a principal seja a demanda por professores atualizados para que se dê a 

compreensão integral dos Parâmetros. A outra crítica apontada diz respeito às precárias 

condições de trabalho enfrentadas pelo professor, as quais influenciam não só a qualidade 

do trabalho deste profissional, mas muitas vezes inviabilizam a prática das diretrizes 

apresentadas nos PCN no contexto da sala de aula.  

Estas críticas evidenciam a necessidade da promoção por parte do poder público 

de cursos de formação continuada para ampliar os conhecimentos acadêmicos trazidos 

pelos professores, o que seria crucial para todos eles, e especialmente para aqueles que se 

formaram há mais tempo. No tocante à influência que as condições de trabalho precárias 

do professor exercem em sua prática docente, é bem verdade que mesmo em escolas que 

trabalham com turmas menores e que oferecem salários mais ou menos condignos, o 

ensino tende a ser sempre tradicional. Dessa forma, deve-se considerar a possibilidade de 

não se ensinar exclusivamente o tradicional. E para isto, os PCN podem se traduzir como 

um poderoso agente de transformação.  
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Antunes (2003) aponta para o fato de que a urgência por renovação do ensino de 

LM já se encontra legitimada pela esfera governamental, através, por exemplo, da 

elaboração e divulgação dos PCN de Língua Portuguesa, que já ultrapassaram a sua 

primeira década. As diretrizes desse documento oficial acenam para a valorização dos 

aspectos discursivos e interacionais da língua, deixando de lado a hegemonia da norma 

gramatical de cunho tradicional. O estudo da língua em uso via gêneros textuais passa a 

ser preconizado como o ideal do trabalho pedagógico com LM.  

A referida autora se questiona acerca dos motivos que justificariam a relutância 

da maioria dos professores em praticar as diretrizes dos PCN, já que “parece [...] não 

faltar ao professor o respaldo das instâncias superiores, que assumiram o discurso de 

novas concepções teóricas, de onde podem emergir novos programas e novas práticas” 

(ANTUNES, 2003, p. 23). Apesar de Antunes traçar um quadro muito preciso dos 

problemas e inadequações do ensino de LM no Brasil, a autora deixa escapar, a nosso ver, 

uma questão crucial na tentativa de equacionar essa aparente contradição.  

A validação dos PCN não é suficiente para que a docência em LM se transforme 

por completo, e isto ocorre em virtude de dois motivos principais: 1) o professor opera 

um recorte das diretrizes do documento, adaptando-as para atender às contingências de 

sua prática. Este recorte ressalta algumas diretrizes em detrimento de outras, que são 

silenciadas, evidenciando a impossibilidade de aplicação literal do conteúdo dos 

Parâmetros em sala de aula; e 2) mesmo com o respaldo dos PCN, o professor continua 

subordinado, em seu exercício profissional, a instâncias que lhe são superiores, como a 

direção da escola, a coordenação pedagógica e os pais de alunos, que, de forma velada ou 

mais direta, devido às suas próprias representações acerca do que deva ser ensinado na 

disciplina Língua Portuguesa nos níveis fundamental e médio, exercem forte pressão para 

que o docente continue adotando uma postura tradicional12. Desconsiderar a atuação 

desses dois fatores na atuação profissional do professor de português é se deixar seduzir 

pelo mito do super professor, conforme explicitaremos no Capítulo 2 da presente 

dissertação.  

 

 

 

 

 

                                                 
12 Esta realidade se torna ainda mais evidente na rede particular de ensino.  
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2.4 O DESAFIO DE PROMOVER A EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA: PARA ONDE 

CONVERGEM OS DISCURSOS SOBRE A PRÁTICA DOCENTE?  

 

Bagno (2003) expressa a sua preocupação com o atual patamar do ensino de LM 

no Brasil, tendo em vista o rendimento pobre que os alunos costumam obter na disciplina 

Língua Portuguesa e a má qualidade de que este ensino infelizmente tem se investido nas 

salas de aula dos níveis Fundamental e Médio no contexto brasileiro. O autor centraliza 

na Linguística uma saída para este quadro preocupante. Mas, ao mesmo tempo, centraliza 

na figura do professor a responsabilidade pelo atual quadro, a partir do momento em que 

ele opta por “desconsiderar” os preceitos linguísticos em sua prática. Ao falar do 

professor de português, Bagno (2003, p. 14) afirma que: 

 

 
[...] quando se sai da esfera acadêmico-científica e se entra na sala de aula da 

grande maioria das escolas brasileiras, o que ainda se encontra é uma prática 

pedagógica de ensino de língua que revela pouca ou nenhuma influência de 

todas essas novas perspectivas e abordagens do fenômeno da linguagem [...] 

 

 

Para este linguista, as teorias linguísticas seriam as ferramentas mais adequadas a 

serem utilizadas no intuito de promover um ensino de LM de fato eficiente e capaz de 

protagonizar um ensino realmente voltado para a educação linguística, ou seja, para 

habilitar o aluno a desenvolver de forma plena e sistemática a sua competência discursiva. 

Adentrando no mérito desta questão, Neves (2002) não enxerga outra alternativa para 

compreender os (des)caminhos do professor de português em sua práxis a não ser 

considerar o papel que a disciplina Linguística tem nos cursos de Letras e, 

consequentemente, na formação do docente.  

Para a autora, na falta de maior clareza com relação a de que forma aplicar 

preceitos teóricos desta disciplina no ensino escolar de LM, o professor geralmente 

termina por considerar mais confiável ou mesmo viável um ensino de cunho mais 

tradicional. Isto constituiria, na visão de Neves, uma verdadeira encruzilhada, além de 

uma séria questão teórico-metodológica a ser enfrentada pelos cursos de Letras no sentido 

de promover uma formação docente mais equilibrada no tocante à relação teoria/prática. 

Afinal,  

 

 

[...] sem que haja dentro do próprio curso de Letras nem uma “passarela” entre 

a teoria linguística – que fala das categorias e das restrições do sistema – e as 
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reflexões sobre a língua de cada dia – que orientam escolhas 

comunicativamente adequadas no uso linguístico – a pergunta é: como querer 

aquela grande ponte que há de fazer que os professores de português do ensino 

fundamental e médio agradeçam aos céus, a cada aula que deem, o curso de 

Letras que fizeram? (NEVES, 2002, p. 272). 

 

 

Ao refletir sobre a prática docente, Zagury (2006) concorda com Moura Neves 

(2002), no sentido de admitir que o tradicional é muito mais simples de se pôr em prática 

do que o inovador e o moderno, e defende que o professor jamais deve se furtar à 

investigação consciente, concreta e sistemática de sua prática no sistema educacional 

brasileiro. Para a autora, 

 

 
é preciso que nós, educadores, não tenhamos medo de pensar e repensar a 

realidade em bases concretas. Nenhuma teoria pode ser mitificada, tornar-se 

inquestionável. A reflexão e avaliação críticas sobre a relação teoria/prática é 

uma necessidade que precisa ser praticada sistematicamente (ZAGURY, 2006, 

p. 37). 

 

 

Ao formular o conceito de educação linguística, Bagno (2003, p. 18. Grifo do 

autor) assinala que não se trata da educação que o indivíduo recebe desde o nascimento 

até a primeira infância, quando, através do convívio familiar e social, aprende a falar, mas 

sim de “uma educação linguística escolar, sistemática, formalizada em práticas 

pedagógicas bem descritas, apoiada em instrumentais metodológicos e arcabouços 

teóricos bem definidos”. Ele delimita três elementos constitutivos fundamentais desta 

educação linguística escolar:  

 

 
a) o desenvolvimento ininterrupto das habilidades de ler, escrever, falar e 

escutar; 

b) o conhecimento e reconhecimento da realidade intrinsecamente múltipla, 

variável e heterogênea da língua, realidade sujeita aos influxos da ideologia e 

dos juízos de valor; 

c) a constituição de um conhecimento sistemático sobre a língua, tomada como 

objeto de análise, reflexão e investigação (BAGNO, 2003, p. 18). 

  

 

O conceito de educação linguística proposto pelo referido autor põe em xeque toda 

a abordagem tradicional do ensino de LM, o que se coloca como um fato altamente 

positivo, uma vez que esta abordagem já deu provas suficientes de sua inutilidade. A 

investigação analítica e reflexiva da língua em funcionamento, entretanto, é algo que 

exige uma profunda transformação nos padrões do próprio ensino, ainda voltado para a 
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abordagem de conteúdos curriculares bastante específicos e que independem do arbítrio 

do professor. Para ser capaz de realizar um trabalho pedagógico desta magnitude, o 

professor necessitaria de uma formação acadêmica livre de lacunas.  

É importante não perdermos de vista o fato de que as esferas oficiais de ensino, 

representadas pelas Secretarias de Educação vinculadas ao MEC, já acenam para este 

modelo de ensino de língua reflexivo e pautado nos preceitos de variação e mudança, com 

vistas ao favorecimento da cidadania linguística do aprendiz a partir do estudo analítico 

e sistemático da língua em uso. Documentos oficiais como os PCN e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) são prova disto.  

Logo, Bagno (2003) não estaria sendo incoerente com o que assevera, ao menos 

em tese, a esfera governamental no tocante a que ensino de LM o país deve promover 

para que se supere a crise e se gerem resultados promissores. Não podemos desconsiderar, 

no entanto, que uma mudança no ensino não surge do nada. Mudança é fruto de ruptura 

e gera ruptura. Não existe mudança sem subversão de padrões antigos e ultrapassados. 

Uma mudança do quilate sugerido pelo conceito de educação linguística, tal como 

concebido pelo autor, demanda que o aluno, o professor e a escola de hoje simplesmente 

deixem de existir como tais, para que em seu lugar tenha início uma educação da 

autonomia, do letramento, da criatividade e (por que não?) da coragem.  

Com base nas reflexões de Bagno (2003), entendemos que compete ao professor 

de LM: 

 

a) estimular ininterruptamente o grau de letramento do aluno; 

b) favorecer a prática de reflexão linguística a partir de certo 

momento do percurso escolar, por meio da pesquisa; 

c) ser autônomo em sua prática; 

d) ter uma formação acadêmica significativa o suficiente para 

subsidiá-lo na práxis; 

e) apresentar os valores sociais atribuídos a cada variedade 

linguística; 

f) combater o preconceito linguístico; 

g) ser um pesquisador em tempo integral; 

h) promover um ensino de língua voltado à educação linguística, 

ou seja, ao pleno desenvolvimento de sua competência 

discursiva; 
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i) ser aberto a mudanças; 

j) ser um profundo conhecedor da tradição gramatical e das teorias 

linguísticas, bem como dos resultados desta última para o ensino 

de língua; 

k) permitir que o aluno escolha que variedade ou norma linguística 

irá adotar em determinado momento de sua vida social, 

alertando “serenamente” para os riscos e consequências desta 

escolha; 

l) estar sempre atento aos movimentos da língua viva e ser capaz 

de explicá-los, norteando a sua prática pedagógica nos preceitos 

de variação e mudança. 

 

É claro que há funções do professor de LM propostas por Bagno (2003) que não 

são apenas válidas, mas indispensáveis. Esse profissional realmente deve promover um 

desenvolvimento cada vez mais substancial da competência discursiva do aluno, o que se 

faz por meio do aprimoramento das práticas de letramento do aprendiz. Ter uma mente 

aberta favorece a receptividade ao novo, um fator que não pode faltar ao trabalho com 

língua. A valorização da variedade linguística do aluno também é um procedimento 

importante. Desnecessário dizer que todo o trabalho do professor não deve dispensar uma 

boa base acadêmica, o que se torna cada vez mais problemático devido às políticas de 

desvalorização das universidades públicas, gratuitas e de qualidade que têm se sucedido 

nas práticas governamentais desde a década de 1990.  

Entretanto, de um modo geral, percebemos que Bagno (2003) idealiza um 

professor muito distante do perfil profissional atualmente encontrado na escola brasileira. 

Esse professor ideal deve cumprir algumas condições sine qua non para, de acordo com 

o autor, promover um exercício confiável da docência, a saber: ser um pesquisador em 

tempo integral, além de um profissional inteiramente autônomo e um profundo 

conhecedor de tudo o que diz respeito às questões de língua e linguagem são expectativas 

em torno da figura do professor que, a nosso ver, constituem uma idealização deste 

profissional.  

Consideramos improdutiva a postura de colocar o professor como uma instância 

independente e, por esse motivo, única responsável pelo que faz (ou deixa de fazer) em 

seu exercício profissional, pois isto configura não apenas um erro do ponto de vista 

conceitual, mas um movimento ideológico de desqualificação deste profissional. O ato 
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institucional e ideologicamente demarcado de atribuir ao professor, especialmente o de 

LM, funções incompatíveis com o exercício efetivo e realista de seu ofício é o que 

chamamos de o mito do super professor, que será investigado com maior riqueza de 

detalhes mais adiante.  

O que não parece chamar a atenção de Bagno (2003), dentre outros fatores, é que 

um ensino de qualidade também depende do aluno, visto que ele é parte integrante e ativa 

do processo ensino-aprendizagem. Conforme aponta Zagury (2006), considerar que um 

bom professor garante a aprendizagem é, na verdade, um mito, por sinal bastante presente 

na escola brasileira. Se não houver esforço colaborativo por parte do aluno, não há 

metodologia inovadora que apresente bons resultados em sala de aula. A respeito do mito 

de que um bom professor é sinônimo de aprendizagem garantida, afirma a autora: 

 

 
Considero um sério dano fazer o aluno e sua família acreditarem que, quando 

o professor atua de forma metodologicamente moderna e adequada, todo aluno 

aprende como que por um passe de mágica. Sempre haverá, também por parte 

do aluno, necessidade de dedicação e concentração, de momentos de estudo 

individual para exercitar o que estudou, refletir para sedimentar conceitos e 

transferir aprendizagens. “Vender ilusões” desse tipo só conduz o aluno a achar 

que tudo que se refere à aprendizagem é responsabilidade única e exclusiva da 

escola e/ou do professor. Ele não precisa fazer nada, nenhum esforço, 

absolutamente nada, porque as “boas aulas” fazem tudo por ele. É preciso que 

os alunos e a família voltem a acreditar e a perceber que há sempre necessidade 

de reciprocidade (ZAGURY, 2006, p. 29. Grifo da autora).  

 

 

Acreditamos que a atitude por parte dos alunos e de suas famílias de não enxergar 

a necessidade de dividir com a escola e com os docentes a responsabilidade pela educação 

das crianças e dos jovens brasileiros já se manifesta como um fruto do movimento 

ideológico de desvalorização do magistério, e também como um reflexo da grave crise de 

valores enfrentada pela sociedade contemporânea. Ao considerar que cabe apenas ao 

professor garantir o êxito do processo ensino-aprendizagem, a própria sociedade promove 

um apagamento das demais instâncias que fundamentam o ensino.  

No momento em que a Linguística não é mais vista como um aporte teórico a 

partir do qual o professor edifica a sua práxis, ela passa a ser considerada um argumento 

de autoridade segundo o qual, este profissional não está agindo de acordo com as 

expectativas que a Academia deposita nele, gerando o atual estado da arte do ensino de 

LM. Para nós, quando a Linguística deixa de funcionar como ponto de referência, ela 

passa à posição de inquisidora do docente. Nossa tarefa, enquanto profissionais de língua, 

é permitir que o aluno cresça cada vez mais nas inúmeras possibilidades que a sua língua 
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oferece. Para isto, a Linguística se dispõe a contribuir imensamente. Não podemos nos 

esquecer, no entanto, de que somos nós, professores, o diferencial para que esse nobre 

objetivo se cumpra.   
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3. DA FORMAÇÃO ACADÊMICA À TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA: NA OUTRA 

PONTA DO PROCESSO 

 

 

 

3.1 O DOMÍNIO DA TÉCNICA NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: COM A 

PALAVRA, O PERITO 

 

 

A educação, em nossa sociedade, tem sido considerada como um bem de 

consumo, pois qualifica para o trabalho e promove ascensão social. Nesse sentido, 

Pimenta (2002) considera a educação como um reflexo da sociedade, além de atuar como 

uma projeção de uma sociedade ideal, mais equitativa na oferta de oportunidades. Por ser 

tão crucial para a edificação do projeto social, a autora localiza na educação um ponto de 

ancoragem do próprio processo civilizatório e humano.  

Nesta conjuntura de valorização do conhecimento técnico-científico, a 

universidade assume posição de destaque, por competir a ela a formação do professor, 

agente responsável pela disseminação desse conhecimento na escola e pela introdução do 

aluno ao conhecimento científico acumulado pela humanidade ao longo da História – 

objetivo a que se pretende, pelo menos em tese, o processo educacional. De acordo com 

Pimenta (2002, p. 102-103),  

 

 
a universidade, enquanto instituição educativa, configura-se como um serviço 

público de educação que se efetiva pela docência e investigação, tendo por 

finalidades: a criação, o desenvolvimento, a transmissão e a crítica da ciência, 

da técnica e da cultura; a preparação para o exercício de atividades 

profissionais que exigem a aplicação de conhecimentos e métodos científicos 

e para a criação artística, o apoio científico e técnico ao desenvolvimento 

cultural, social e econômico das sociedades.  

 

 

No tocante a esta valorização do conhecimento técnico-científico em nossa 

sociedade, desponta a relevância do pensamento do filósofo alemão contemporâneo 

Jürgen Habermas, vinculado à Teoria Crítica da Escola de Frankfurt13, e que direciona 

críticas contundentes à sociedade industrial moderna, movida pela empresa capitalista. 

Nesta sociedade, passou a prevalecer a racionalidade instrumental, que, segundo o autor, 

                                                 
13 De acordo com Fischer Lescano (2010), esta teoria social, em oposição à Teoria Tradicional da 

Sociedade, de cunho cartesiano, orienta-se pela relação teoria-prática e pela abordagem autocrítica de seus 

procedimentos. Iniciada a partir do ensaio-manifesto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, de Max 

Horkheimer, a Teoria Crítica da Sociedade era comumente associada à Escola de Frankfurt, que abrigou 

filósofos e cientistas sociais de orientação marxista no final dos anos 1920..  
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define-se pela relação meios-fins. Para o filósofo alemão, a sociedade industrial moderna 

enfrenta os efeitos de uma verdadeira inversão de valores, uma vez que a individualidade 

do ser se despersonaliza, até ser finalmente substituída pela objetividade coisificante das 

relações de trabalho voltadas para a expansão do capital.  

Como a sociedade industrial valoriza sobremaneira o domínio da técnica, 

produzem-se cada vez mais conhecimentos teóricos para instrumentalizá-la, sendo 

fundamental o estabelecimento de estratégias para a consecução de objetivos. Daí advém 

a relevância de erigir meios adequados para atingir determinados fins. Habermas (1983) 

aponta que, quando a racionalidade instrumental interfere no campo de ação da 

racionalidade comunicativa, a sociedade se submete ao domínio do perito, confiando nele 

para a tomada de decisão. Nesse sentido, no momento em que a instrumentalização 

epistemológica ultrapassa as fronteiras da ação humana interativa, o indivíduo abre mão 

do exercício pleno de sua cidadania, ao transferir sua ação social para alguém “mais 

capacitado”, por ser detentor do conhecimento técnico-científico.  

Ainda com relação à importância do saber técnico, que remonta à questão de a 

sociedade adotar a técnica não apenas para se instrumentalizar, mas também para explicar 

cientificamente seus fenômenos e princípios, Rajagopalan (2003) tece lúcidas 

considerações acerca do lugar da técnica na esfera da prática. O autor defende a postura 

segundo a qual um construto teórico só é válido a partir do momento em que pode ser 

posto em prática, embora esta aplicabilidade jamais se dê de forma direta. Para o autor, 

trata-se de uma atitude um tanto quanto perigosa a de conferir ao construto teórico uma 

autonomia que ele não deve possuir, que se traduz como uma pretensa preponderância 

deste sobre a prática. Assim, segundo Rajagopalan (2003, p. 109), 

 

 
quando o conhecimento técnico é visto como autônomo, totalmente 

desvinculado da vida vivida no mundo real, nasce a ilusão de um saber contido 

em si, autossuficiente, insulado de todos os demais campos do saber – e, o que 

vem a ser pior ainda, aparentemente segregado do conhecimento prático ao 

qual ele está a rigor inseparavelmente ligado. A pior de todas as ilusões que 

isso cria é [...] a ideia de que o conhecimento técnico seja não só superior, mas 

também anterior ao conhecimento prático. 

 

 

Para Habermas (1983), a racionalidade instrumental deve ser superada, pois ela 

favorece a atomização do conhecimento e a banalização da informação exatamente em 

virtude de sua superexposição. E a única forma de fazê-lo é adotando o conceito de razão 

comunicativa (GONÇALVES, 1999). Esta se define como sendo uma forma de 
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racionalidade em que prevalece a interação entre os indivíduos através do diálogo. O foco 

das atenções, portanto, volta-se para a coletividade.  

A industrialização do trabalho social corresponde à racionalização, definida pelo 

filósofo alemão como sendo a “ampliação dos setores sociais submetidos a padrões de 

decisão racional” (HABERMAS, 1983, p. 313). Esse processo gera como efeito social a 

penetração da racionalidade instrumental em domínios da vida que até então diziam 

respeito ao Estado e à comunidade. O capitalismo, viga mestra da sociedade industrial 

moderna, institui a primazia do apelo econômico, que fundamenta o agir racional-com-

respeito-a-fins, sobre o agir comunicativo, que prima por uma racionalidade calcada na 

interação. A racionalidade instrumental, ao afastar a comunidade do exercício da reflexão, 

suprime o diálogo, favorecendo a dominação. Por conseguinte, 

 

 
[...] essa espécie de racionalidade subtrai à reflexão a contextura de interesses 

globais da sociedade – ao serem escolhidas as estratégias, empregadas as 

tecnologias e organizados os sistemas -, furtando-a a uma reconstrução 

racional. Além disso, aquela racionalidade [a racionalidade instrumental] se 

estende apenas às relações que podem ser manipuladas tecnicamente, e, por 

isso, exige um tipo de agir que implica na (sic) dominação, quer sobre a 

natureza, quer sobre a sociedade. O agir racional-com-respeito-a-fins é, 

segundo sua estrutura, o exercício do controle (HABERMAS, 1983, p. 314-

315). 

 

 

O regime capitalista, segundo Habermas (1983), mantém-se com o auxílio do 

conhecimento técnico-científico em expansão, pois este aperfeiçoa as forças produtivas. 

O processo gradual de racionalização da sociedade está relacionado ao progresso da 

ciência e da técnica, que redefinem constantemente os setores institucionais da sociedade, 

e, através da instrumentalização do conhecimento, legitimam o capitalismo e sua 

dominação. Com o crescimento e melhoria das forças produtivas, a iniciativa privada 

passa a exercer funções que antes eram da alçada do Estado, marca indelével do 

neoliberalismo. E, para compensar as discrepâncias do capitalismo, esta sociedade adotou 

o Estado do Bem-estar, cujas metas seriam legitimar estas discrepâncias junto às massas 

populares proporcionando-lhes melhores condições de vida e a possibilidade de ascensão 

social.  

A política capitalista, em seu esforço de legitimação, passa a investir cada vez 

mais na resolução de problemas técnicos, não havendo um interesse substancial no 

indivíduo ou em questões que pressupõem o diálogo. Nesse patamar, as questões 
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financeiras assumem um lugar de destaque nas preocupações do Estado, e este passa a 

dedicar cada vez mais recursos à resolução de questões de ordem técnica. 

Ao refletir sobre a sociedade industrial moderna, Gonçalves (1999) também lança 

críticas pertinentes. Segundo a autora, no âmbito desta sociedade, como a racionalidade 

instrumental interfere no campo da racionalidade comunicativa, as questões que 

fomentam valores, referentes às necessidades sociais e fundamentadas na interação, são 

simplesmente silenciadas, furtadas à reflexão da comunidade. Dessa forma, não convém 

questionar a ética das normas institucionais vigentes, mas se elas são eficazes para a 

solução de questões práticas. A supressão do diálogo na resolução de problemas práticos 

da comunidade gera como efeito a alienação de seus membros. Donde se conclui que: 

 

 
a penetração da racionalidade instrumental no âmbito da ação humana 

interativa, ao produzir um esvaziamento da ação comunicativa e ao reduzi-la à 

sua própria estrutura de ação, gerou, no homem contemporâneo, formas de 

sentir, pensar e agir – fundadas no individualismo, no isolamento, na 

competição, no cálculo e no rendimento – que estão na base dos problemas 

sociais (GONÇALVES, 1999, p. 131). 

 

 

Habermas (2003, p. 164) afirma que “as interações sociais são mais ou menos 

cooperativas e estáveis, mais ou menos conflituosas ou instáveis”. Existem, assim, duas 

orientações a serem consideradas: a que se volta para o entendimento mútuo e a 

orientação para o sucesso. A primeira orientação pressupõe o diálogo, por meio do 

estabelecimento de um acordo obtido graças a uma ação comunicativa. Entretanto, 

quando os indivíduos se inscrevem na segunda orientação, eles buscam atingir suas metas 

competindo entre si.  

Agindo de acordo com a orientação voltada para o entendimento mútuo, o 

indivíduo é capaz de somar suas ações às do outro, não havendo isolamento no exercício 

do poder. A partir do exposto, Habermas (1983, p. 321. Grifo do autor) formula o conceito 

de agir comunicativo nos seguintes termos:  

 

 
[...] entendo por agir comunicativo uma interação mediatizada 

simbolicamente. Ela se rege por normas que valem obrigatoriamente, que 

definem as expectativas de comportamento recíprocas e que precisam ser 

compreendidas e reconhecidas por, pelo menos, dois sujeitos agentes. Normas 

sociais são fortalecidas por sanções. Seu sentido se objetiva na comunicação 

mediatizada pela linguagem corrente.  
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Habermas concebe o agir comunicativo enquanto processo circular, no qual o ator 

social compreende duas facetas simultaneamente: por um lado, ele é um agente que 

domina ações imputáveis aos demais, e, por outro, ele é o produto de sua formação social, 

assentindo a todos os valores e atitudes por ela validados. O agir comunicativo baseia-se 

nas normas sociais como regras que orientam a ação. A linguagem, em seu caráter 

intersubjetivo, orienta os agentes na resolução de problemas através do diálogo. 

 No âmbito das normas sociais, as expectativas recíprocas de comportamento dos 

agentes residem na necessidade de que estes interiorizem seus papéis e mantenham as 

instituições. A violação das regras de conduta social pressupõe a aplicação de sanções. 

De acordo com o filósofo alemão, é através da linguagem, por meio do recurso da 

argumentação, que a legitimação dos valores é alcançada e a participação social abandona 

a configuração alienante conferida pela empresa capitalista.  

A partir da racionalidade comunicativa, o indivíduo se emancipa, libertando-se da 

dominação do agir racional-com-respeito-a-fins por meio da ampliação da comunicação. 

Todo o processo de compreensão do indivíduo depende de sua socialização. Para 

Habermas, a solução dos problemas sociais reside no resgate da racionalidade 

comunicativa em esferas permeadas pela racionalidade instrumental no âmbito das 

questões práticas, redefinindo os parâmetros da sociedade contemporânea e devolvendo 

ao homem sua subjetividade.  

Segundo Gonçalves (1999), a atomização do conhecimento é fonte de grande 

preocupação por parte dos educadores, em virtude de ela gerar como efeito no currículo 

escolar uma visão fragmentária do real. No contexto do ensino de Língua Portuguesa, 

percebemos que na escola a disciplina se subdivide em vários domínios epistemológicos 

menores, como Leitura, Redação, Gramática, Literatura Brasileira, Interpretação Textual 

e Oratória, geralmente possuindo diferentes professores para ministrá-los.  

Como na maioria das vezes esses domínios epistemológicos são abordados pelo 

professor como sendo independentes entre si, o aluno não consegue estabelecer uma 

relação entre eles e enxergar a língua em perspectiva. Outro efeito da atomização do 

conhecimento no ensino de LM é o fato de muitas vezes os diversos professores que 

compõem a equipe de Língua Portuguesa numa mesma escola não saberem que conteúdos 

o colega está ministrando em sala, o que dificulta – quando não inviabiliza – a inter-

relação desejável entre os domínios epistemológicos da disciplina.  

A fragmentação curricular, defende Gonçalves (1999), além de causar isolamento 

entre os professores, dificulta a participação do aluno na vivência social de forma ativa e 
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crítica, pois ele se volta para a aquisição de técnicas e procedimentos para atender à 

demanda daquele domínio epistemológico específico, criando automatismos – e perdendo 

a noção do todo que constitui o processo ensino-aprendizagem.  A escola, enquanto 

instituição, reproduz os parâmetros sociais em seu microcosmo, valorizando o domínio 

da ciência e da técnica e instrumentalizando conhecimentos. O objetivo desta instituição 

escolar é justamente inteirar o aluno do conhecimento técnico-científico produzido pela 

sociedade ao longo do tempo. E, ao reproduzir em sua estrutura o modelo capitalista de 

produção, a escola se fundamenta no agir orientado para o sucesso, gerando competição, 

isolamento e exclusão.  

O conceito mesmo de educação vigente nas escolas em sua maioria não promove 

a reflexão e a criticidade, instigando os alunos a, através da aquisição do conhecimento, 

formar a sua própria opinião. Ao contrário, o que o ensino tem fomentado, em 

consequência da ideologia do sucesso, tem sido uma educação baseada na 

correspondência à demanda de domínios isolados do conhecimento, que devem ser 

assimilados pelo aluno e demonstrados ipsis litteris por ele no momento da avaliação, 

numa perfeita expressão do conceito freireano de educação bancária. Assim, o ponto de 

chegada do ensino como um todo deixa de ser a aquisição de conhecimento em si, mas a 

obtenção de uma nota satisfatória, que encapsulará o indivíduo em seu êxito ou em seu 

fracasso.  

No caso do ensino de Língua Portuguesa, a questão assume uma relevância 

especial. Língua é poder, e o seu domínio é fundamental para o exercício pleno deste 

poder. A comunidade escolar elegeu o gramático e o autor do livro didático como os seus 

peritos, recorrendo a eles como verdadeiros magos da língua, e desprestigiando os usos 

(e toda a prática cultural e o trabalho social) de comunidades inteiras. No domínio da 

racionalidade instrumental, a escola acaba concluindo que é preferível o aluno dominar 

as regras gramaticais e produzir textos adequados a estas regras a ser capaz de 

compreender a língua em uso e produzir textos que, embora possam apresentar 

inadequações episódicas com relação à ortografia e à regência verbo-nominal, por 

exemplo, mostram-se perfeitamente adequados às especificidades do gênero textual 

solicitado, além de apresentarem expressividade.  

Este ensino acrítico de Língua Portuguesa encontra suas bases na própria 

conjuntura social vigente. Enquanto sociedade industrial moderna, o agir racional-com-

respeito-a-fins também exerce influência na instituição escolar, disseminando uma 

concepção utilitarista e pragmática de ensino, pautada muito mais na inculcação de 
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conceitos do que na preparação do indivíduo para uma participação social crítica, 

reflexiva e engajada. O que verificamos atualmente na escola é que a racionalidade 

instrumental está atuando no espaço de pertinência do agir comunicativo, suprimindo o 

diálogo. Prova disto é, por exemplo, a absoluta falta de um projeto de dizer geralmente 

expressa pelos alunos em suas produções textuais. Eles muitas vezes expressam o 

politicamente correto, ou seja, os valores prezados pela escola e pelo professor, apagando-

se as marcas da subjetividade de quem escreve14.  

Habermas (1983, 2003) nos alerta para o fato de que, somente através da 

linguagem, o agir comunicativo pode recuperar a relevância do diálogo na vivência social 

da comunidade. Através da argumentação, que pressupõe a criticidade, os indivíduos são 

capazes de legitimar seus valores, debatendo e refletindo acerca de princípios 

reconhecidos e referendados pelo grupo para reconhecer ou refutar um determinado valor 

social. Entretanto, a atual conjuntura social, ao destituir o agir comunicativo da esfera de 

interesses das questões práticas, silencia o debate, afasta o povo das decisões que lhe 

dizem respeito e institui a alienação como mecanismo de controle.  

O filósofo alemão argumenta que toda a infraestrutura de uma sociedade surge 

“coagida pela modernização” (HABERMAS, 1983, p. 326). E a sociedade industrial 

moderna não está interessada na restituição do diálogo. Ela não endossa a formação de 

cidadãos críticos. Isto explica, a nosso ver, não apenas a conformação deficitária do 

ensino de Língua Portuguesa, falha em seu próprio objetivo de desenvolver a competência 

discursiva do aprendiz (BAGNO, 2003), mas principalmente o movimento ideológico de 

desvalorização do professor de português15.  

 

3.2 IDENTIDADE DOCENTE E PRÁXIS: (DES)CAMINHOS DA PROFISSÃO DE 

PROFESSOR 

 

Podemos afirmar que a docência é um ofício que se depara com um constante e 

ininterrupto esforço por atualização. Isto porque, na sociedade do conhecimento, centrada 

na intensa valorização da informação, a cada dia surgem novas vertentes teóricas e 

metodologias de ensino, confrontando a docência com a necessidade de acompanhar as 

novas tendências pedagógicas que rapidamente se tornam obsoletas. Nesse sentido, 

                                                 
14 É desconcertante constatar que, muitas vezes, quando o próprio aluno não apaga as suas marcas de 

subjetividade do texto, o professor o faz, pois é preferível, na lógica do ensino de LM vigente, “higienizar” 

o texto, adequando-o à norma, do que investir no potencial expressivo da produção.  
15 Maiores esclarecimentos sobre este movimento serão feitos na conceituação do mito do super professor, 

por nós proposto ainda no Capítulo 2 desta dissertação. 
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Zagury (2006) aponta para o desafio diário que os professores enfrentam ao lidar com o 

aspecto fragmentário do ensino inserido na dinâmica social pós-moderna16.  

A autora argumenta que o professor se viu repentinamente alijado de sua prática 

anterior, oriunda de sua formação acadêmica inicial, tendo de assimilar prontamente 

novos pressupostos teórico-metodológicos que, antes mesmo de serem trazidos ao seu 

conhecimento e aval, já haviam sido aprovados pela instância governamental e estavam 

sendo aplicados na escola. A dinâmica acelerada desse processo, de acordo com Zagury, 

gera insegurança no docente, levando-o a se questionar acerca de como deveria conduzir 

a prática pedagógica diante de tantas mudanças, conciliando ainda os imperativos de suas 

condições de trabalho, tão desfavoráveis no Brasil. Afinal, “como conciliar tantas 

mudanças e desafios novos, se as dificuldades mais simples não são sanadas, como turmas 

grandes e com poucas horas de aula, por exemplo” (ZAGURY, 2006, p. 43)?  

Concordamos plenamente com a autora, no sentido de que a implantação de 

mudanças no ensino alheias às condições reais de trabalho do docente, embora vistas 

como grandes avanços, só podem gerar o fracasso. A única forma de tais mudanças 

tornarem-se efetivas é que a sua implementação seja precedida por mudanças na 

infraestrutura educacional e por um treinamento substancial dos professores, o qual não 

se esgota em sua formação inicial17, mas os acompanha ao longo de todo o exercício da 

docência. Não podemos nos esquecer de que a docência não se resume exclusivamente 

ao domínio acadêmico da área de atuação do professor, nem à reflexão em torno de sua 

práxis. A docência é, antes de tudo, um continuum de saberes técnicos e empíricos, que 

se articulam num ininterrupto (re)fazer profissional. Conforme aponta Libâneo (2005, p. 

76), convém ter em mente que 

 

 

[...] o trabalho de professor é um trabalho prático, entendido em dois sentidos, 

o de ser uma ação ética orientada para objetivos (envolvendo, portanto, 

reflexão) e o de ser uma atividade instrumental adequada a situações. A 

reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve 

tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma 

cultura geral, que ajudam a melhor realizar a capacidade reflexiva sobre o que 

e como mudar.  

 

                                                 
16 Bauman (2005) defende que a pós-modernidade apresenta um caráter fluido, definindo as identidades e 

as relações sociais como sendo “líquidas”. Isto explica, a nosso ver, a fragmentação das tendências e do 

próprio pensamento pós-moderno, refletindo-se sobre o ensino através da rapidez com que teorias e 
procedimentos metodológicos são adotados e abandonados na tentativa de equacionar (e controlar) o 

processo de ensino-aprendizagem e o fenômeno educacional como um todo.  
17 Isto quando o tema da preparação para os desafios da práxis é sequer abordado ao longo da graduação, 

tendo em vista a descontinuidade existente entre teoria e prática que caracteriza “a permanente crise dos 

cursos de licenciatura” (GERALDI et al., 1996, p. 310). 
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Zagury (2006) delimita um perfil a nosso ver bastante acurado das condições de 

trabalho da imensa maioria dos professores brasileiros, ao considerá-los reféns de uma 

conjuntura educacional que inclui problemas e deficiências de sua própria formação 

acadêmica, além da sobrecarga de trabalho devida à remuneração insuficiente, do pouco 

tempo disponível para investir no aprimoramento da formação, da impossibilidade prática 

de oferecer dedicação exclusiva ao aluno, da incapacidade de realizar uma avaliação 

qualitativa conforme atualmente se preconiza, do desrespeito de grande parte dos alunos 

perante a figura do professor e da transferência para a escola da tarefa de educar as 

crianças em todos os aspectos (inclusive no da educação doméstica).  

A articulação destes aspectos, além de contribuir para o desprestígio social do 

magistério, converte o professor muitas vezes num mero reprodutor de conceitos pré-

estabelecidos, sem que haja uma intervenção significativa da criticidade e da capacidade 

de reflexão em torno da prática docente. Geraldi (1997) aponta o mercantilismo como um 

divisor de águas para a docência, pois foi a partir dele que o mestre deixou de ser visto 

como sábio produtor de conhecimento e passou a ser considerado um reprodutor de 

conhecimentos preexistentes, marcando o surgimento histórico da figura do professor.  

De acordo com o referido autor, assim como houve uma reelaboração da 

identidade docente18, na qual o mestre passa de produtor a transmissor do conhecimento, 

também a identidade discente se transforma, ao passo que o outrora discípulo passa a ser 

aluno. Dessa forma, o professor se vê diante do imperativo de adequar o conhecimento 

técnico-científico à sala de aula, processo marcado pela constante necessidade de 

atualização relativa à identidade docente recém-edificada. Assim, 

 

 
[...] o professor se constituirá socialmente como um sujeito que domina um 

certo saber, isto é, o produtodo trabalho científico, a que tem acesso em sua 

formação sem se tornar ele próprio produtor de conhecimentos. Este “eixo” 

coloca de imediato uma questão a este novo profissional: estar sempre a par 

das últimas descobertas da ciência em sua área de especialidade (GERALDI, 

1997, p. 88. Grifo do autor).  

 

 

É fato que a identidade docente está em crise, demandando uma nova postura ante 

novos paradoxos e dilemas (MOREIRA, 2007). Este quadro movediço em que se inscreve 

                                                 
18  Para Benites (2007), a identidade docente é fluida e polifônica, ou seja, trata-se de uma identidade que 

se encontra em constante mudança, acompanhando a vocação para a fluidez dos tempos pós-modernos e 

revelando “um discurso heterogêneo, constituído por outros discursos, sobre os quais, na maioria das vezes, 

[o professor] não tem o menor controle” (BENITES, 2007, p. 10-11).  
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a docência, além de delegar novas funções ao professor, faz desaparecer muitas de suas 

certezas, ao mesmo tempo em que somam desafios à prática pedagógica sem precedentes, 

aos quais o professor é compelido a responder prontamente.  

A prática pedagógica contemporânea, na qual o professor tende (pelos motivos 

pontuados por Zagury, 2006) a reproduzir indiretamente um conhecimento científico 

preexistente via transposição didática19, é duramente criticada por Geraldi (1997, p. 95), 

que a define como “exercício de capatazia” em virtude de, nessa conjuntura, o professor 

se assemelhar a um capataz de fazenda, a quem compete o cumprimento e fiscalização de 

tarefas pré-determinadas. O autor vê na centralização do texto como ponto de partida para 

o ensino de LM uma alternativa para desestabilizar a identidade docente enquanto 

“exercício de capatazia”, devolvendo ao professor a criticidade e a capacidade de refletir 

sobre a própria prática, conferindo a professor e alunos movimentos de autonomia a partir 

da construção de uma nova identidade20 docente.  

Magalhães (2001) aponta que, com a democratização da escola, a questão da 

formação docente investe-se de um novo destaque, sendo debatida não só no âmbito 

educacional, mas também pelo próprio poder público. As novas exigências promovidas 

pela heterogeneidade da clientela escolar conduziram a um recrutamento massivo de 

professores, o que comprometeu a qualidade de sua formação e, consequentemente, de 

sua profissionalização. Sintoma disto é a crescente demanda por cursos noturnos, 

semipresenciais ou de fins de semana, que se realizam muitas vezes na metade do tempo 

regulamentar e entregam ao mercado de trabalho professores cada vez mais 

despreparados para o exercício da docência. No tocante à formação acadêmica, 

Magalhães (2001, p. 240. Grifo do autor) aponta que 

 

 
[...] enquanto na década de 1970 privilegiava-se a dimensão técnica do 

processo de formação de professores, na década de 80 houve um avanço nessa 

questão, quando a preocupação voltou-se para a profissionalização em serviço. 

É somente na década de 90, porém, que começa a surgir uma alternativa mais 

ousada na formação de professores: a educação continuada21.  

 

 

                                                 
19  Abordaremos este tema com maior propriedade mais adiante.  
20 Estaria esta nova identidade docente permeada pelo caráter interativo, dialógico e historicamente situado 

do discurso?  
21 Entende-se por educação continuada a formação docente voltada para o perene desenvolvimento 

profissional do professor, que está sempre em evolução e construção, apontando, segundo Magalhães 

(2001, p. 241), “para o caráter provisório do conhecimento humano”.  
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Em sua formação inicial, o aluno do curso de Letras, futuro ou já efetivo professor, 

vivencia a contraditória relação entre teoria e prática. Entretanto, esse impasse não se 

resolve quando o aluno de graduação se torna professor. Nesse sentido, Magalhães (2004, 

p. 242) argumenta que, “na educação continuada, o contato com teorias inovadoras não 

garante o sucesso profissional, que muitas vezes retorna à universidade para rever velhas 

teorias ou aprender novas ‘certezas’ sobre o que e como ensinar”.  

Endossamos a postura de Magalhães (2001, p. 242), segundo a qual a ênfase na 

racionalidade técnica precisa ser relativizada nos cursos de formação docente, que devem 

incorporar também em seus programas a produção de conhecimentos, e não apenas 

acadêmicos, mas empíricos. A autora argumenta que, além da constante mobilização de 

saberes, a prática pedagógica enquanto processo reflexivo requer a capacidade 

metacognitiva do professor, uma vez que ele está sempre lançando um olhar sobre si 

mesmo, enfocando os aspectos que constituem não apenas a sua prática, mas o seu próprio 

conhecimento.  

O saber docente, ao relacionar tanto a instância acadêmica como a empírica no 

exercício profissional, mobiliza um cabedal heterogêneo de conhecimentos. Dessa forma, 

ainda segundo Magalhães (2001), é comum haver uma discrepância entre o que o 

professor afirma conhecer e o que ele efetivamente põe em prática. Pode ocorrer ainda 

que o professor afirme trabalhar com determinados procedimentos metodológicos, mas 

sua prática pedagógica efetiva mostre que ele não o faz.  

O conhecimento docente mobiliza ainda as vicissitudes da práxis, desdobrando-

se em procedimentos metodológicos que podem, no momento da transposição didática, 

promover sobreposições ou solidarizações22 do conteúdo a ser lecionado (RAFAEL, 

2001a), e em procedimentos atitudinais, fortemente ancorados à realidade profissional do 

professor, atento não ao que deveria ser feito, mas ao que é possível fazer em sala de aula. 

É por esse motivo que o saber docente é, antes de tudo, um saber plural 

(ALBUQUERQUE, 2006b). 

A mobilização de saberes que o docente opera em sua práxis, embora muitas vezes 

possa parecer contraditória com relação ao que preconiza o conhecimento acadêmico do 

professor, apresenta forte coerência pragmática no que diz respeito à sua realidade 

                                                 
22  Segundo Rafael (2001a e 2001b), a solidarização e a sobreposição são efeitos de transposição didática. 

Ocorre solidarização quando, ao mobilizar no mínimo dois termos ou noções teóricas provenientes de 

campos distintos do saber, o professor não incorre em incoerência teórica. A sobreposição, ao contrário, 

verifica-se quando o professor, ao adotar este procedimento, provoca reduções indesejáveis dos termos ou 

noções teóricas mobilizadas na análise do fato linguístico em evidência.  
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profissional. Desconsiderar esse fator na investigação do exercício profissional do 

professor de português e, consequentemente, do próprio estatuto do ensino 

contemporâneo de LM no Brasil é, portanto, uma atitude que só tem a acrescentar ao 

desprestígio do magistério em nosso país.  

 

 3.3 TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E FORMAÇÃO DO PROFESSOR: A NATUREZA 

PLURAL DO SABER DOCENTE  

 

Para discutir a natureza plural do saber docente, é imprescindível voltarmos a 

nossa atenção para o trabalho de ensino. A este propósito, Geraldi (1997) acredita que 

este trabalho possui algumas especificidades, cujo delineamento se verifica no decorrer 

dos momentos históricos. Assim, de acordo com o referido autor, para refletir sobre o 

trabalho de ensino, faz-se necessário não apenas compreender os meandros desta história, 

mas também a sua participação na construção identitária no âmbito do sistema 

educacional. Desse modo, para Geraldi (1997, p. 73-74), “o contraponto necessário ao 

delineamento desta história é a correlação entre o trabalho científico e o trabalho de 

ensino, ou seja, a articulação entre o conhecimento que se tem a propósito da língua e o 

ensino”. 

Ao abordar a relação entre o trabalho de ensino e seu fundamento científico, o 

autor é contundente ao afirmar que “o trabalho de ensino fetichiza23 o produto do trabalho 

científico” (GERALDI, 1997, p. 74). Assim, a ênfase recai não sobre o processo científico 

de produção das descrições e explicações linguísticas a serem ensinadas, mas sobre as 

próprias descrições e explicações em si. Essa postura de conferir ao conceito (em 

detrimento de todo o percurso realizado pelo trabalho científico para que enfim se desse 

a sua assunção) uma atenção indevida silencia a história do trabalho científico, e, para 

nós, o que ainda é mais preocupante, fomenta a ideia de que o pressuposto científico basta 

a si mesmo e é válido por si mesmo, não se vinculando sequer ao seu processo de 

produção ou à conjuntura histórica que lhe autoriza e lhe confere pertinência.  

Geraldi (1997) aponta a afirmação saussuriana de que é o ponto de vista que 

constitui o objeto como sendo o gesto inaugural do trabalho científico em Linguística. 

Entretanto, a regra de construção do objeto provoca marcas no trabalho científico nessa 

área do conhecimento. Uma delas são os ares de verdade incontestável de que muitas 

                                                 
23  O autor aponta que, no âmbito do ensino de LM, essa tendência à fetichização do produto do trabalho 

científico se revela na postura de conceber o novo meramente como novidade e concebê-lo como algo 

definitivo.  
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vezes se  emprega  à investigação científica, como se a descrição e a análise científica do 

objeto fossem anteriores ao próprio objeto. Outra questão a se considerar é o fato de que 

o objeto sempre será visto e explicado “através do modelo ou idealização do cientista” 

(GERALDI, 1997, p. 75).  

Fica patente, portanto, que as descobertas e contribuições feitas pela ciência não 

possuem um caráter estanque (e inquestionável). Ao contrário, o trabalho científico segue 

a mesma configuração dinâmica dos processos históricos, e é assim, a nosso ver, que ele 

deve ser visto pela comunidade científica. Geraldi (1997, p. 75) aponta para o caráter 

provisório dos produtos do trabalho científico, que jamais dispensa um olhar crítico sobre 

seus fundamentos epistemológicos. Para o autor, 

 

 
isto significa, de um lado, que os produtos do trabalho científico têm que ser 

vistos com desconfiança crítica e, por outro lado, que as disputas na definição 

do objeto, do que lhe é próprio e do que lhe é exterior, produzem resíduos, 

recuperáveis a partir de outros postos de observação. Nesse sentido, as 

flutuações nos projetos de conhecimento, os processos de construção e 

desconstrução jamais permitirão que, neste terreno, se coloque um ponto final. 

O estado provisório das opções garantirá um movimento contínuo, pois não se 

trata de uma caminhada teleológica em busca da estabilidade na terra 

prometida: ponto fixo. Neste processo de construção e desconstrução faz-se a 

história da ciência.   

 

   

Geraldi (1997) argumenta em prol da importância de considerarmos que a ciência 

não dá conta de todos os aspectos do fenômeno linguístico, em virtude de sua enorme 

complexidade. Isto, para nós, relativiza a ideia de que a Linguística deva ser considerada 

a única e última palavra com relação ao estudo das questões de língua. O referido autor 

defende a concepção de que a ciência24 não reclama para si o signo (mito?) da 

completude, mas se pretende, antes de tudo, como uma via de acesso útil à compreensão 

do objeto.  

No que diz respeito ao ensino de LM, a relação entre o trabalho científico e o 

trabalho de sala de aula remonta necessariamente à relação do professor com a base 

epistemológica da práxis, tendo em vista o ritmo intenso com que aparecem (e 

desaparecem) novas explicações e descrições científicas do fenômeno linguístico. Geraldi 

(1997, p. 84. Grifo do autor) concebe a fluidez de conceitos e metodologias concernentes 

                                                 
24  Discordamos parcialmente de Geraldi (1997) nesse ponto, pois percebemos no paradigma científico uma 

vontade de completude, uma investida epistemológica no sentido de se fazer reconhecer socialmente como 

o modo mais confiável e verdadeiro de se conceber o objeto.  
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ao ensino de LM como um aspecto natural em ciência, e lança a seguinte advertência para 

o professor de português que atua no nível fundamental: 

 

 
O que é preciso ficar claro, especialmente para o professor de língua 

portuguesa da escola de 1º grau, é que as mudanças contínuas na pesquisa 

científica não respondem simplesmente a um modismo, mas ao desejo de 

desvelamento de questões obscuras no processo de compreensão do fenômeno 

que se quer explicar pela ciência.  

 

 

  O professor lida constantemente em seu fazer profissional com a necessidade de 

mobilizar saberes, sejam eles técnicos ou empíricos, para realizar o trabalho de sala de 

aula. A mobilização de saberes, especialmente o saber técnico, remete à questão da 

transposição didática, definida por Geraldi (1997, p. 74) como sendo “a correlação entre 

o trabalho científico e o trabalho de ensino”. A transposição, portanto, estabelece a 

relação entre conhecimento linguístico e ensino de língua. O autor assevera que a 

transposição didática não se verifica de forma linear, pois a conversão do conhecimento 

científico, de cunho teórico, para o conhecimento empírico, com base na aplicabilidade 

prática, é marcada por adaptações e apropriações que transformam o saber científico em 

objeto. Assim, 

 

 
[...] a passagem do fenômeno a objeto, por seu turno, não é sem marcas, porque 

baseada na percepção e não é sem resíduos porque a ciência não se propõe 

como descrição e compreensão do fenômeno percebido, mas como sistema de 

acesso explicativo do fenômeno, definindo as variáveis que vai levar em conta 

(ou seja, estruturando parte do fenômeno) (GERALDI, 1997, p. 78). 

 

 

Essa passagem à qual se reporta Geraldi gera um “efeito colateral” com relação à 

transposição didática. Trata-se de uma espécie de metonimização epistemológica, que 

ocorre em virtude de o professor buscar adequar o conhecimento científico às 

necessidades reais da prática de sala de aula. Desse modo,  

 

 
[...] o resultado do trabalho científico [...] transforma-se em conteúdo de ensino 

em face de imagens que faz o professor das dificuldades de compreensão que 

poderão ter seus alunos. Mas não só. Como se trata de achar um modo de 

transmitir, com certa facilidade, as informações colhidas no estudo dos 

resultados da pesquisa, [...] cristalizam como verdade o que é apenas uma 

verdade dentro de certa perspectiva (GERALDI, 1997, p. 89-90). 
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Logo, é fácil constatar que a transposição didática é um procedimento que envolve 

adaptações, restrições, reformulações ou mesmo deformações do conhecimento técnico-

científico (ALBUQUERQUE, 2006a), para que este se converta em conteúdo de ensino. 

Nesse contexto, o professor tem como trabalho social a realização dessa transposição, 

orientado pelo objetivo imediato de adequar o pressuposto teórico à conjuntura real da 

sala de aula. Este processo está longe de ser linear, sendo caracterizado por reduções e 

descontinuidades que muitas vezes fazem com que o conteúdo a ser ministrado não mais 

coincida com o construto teórico que lhe deu origem. A respeito do procedimento de 

transposição didática, Rafael (2001b, p. 121. Grifo do autor) argumenta que, de forma 

geral, ele ocorre 

 

 
[...] como um movimento em etapas, cujo percurso dá-se sempre no sentido do 

que conteúdo ensinar até que conteúdo foi de fato ensinado, ou, ainda, que 

conteúdo foi aprendido pelo aluno. Do ponto de vista, então, de quem analisa 

ou se propõe a realizar uma transposição, faz-se necessária essa distinção, 

especialmente para que se tenha clareza sobre qual conteúdo será ensinado e 

como isso ocorrerá.  

 

 

Geraldi (1997) aponta para a participação que o material didático25 desempenha 

na transposição didática e no próprio exercício da docência. O autor aponta que o material 

didático surge na era capitalista, com o intuito de facilitar o trabalho do professor. Eis 

aqui, contudo, a contradição desse material: ao mesmo tempo em que facilita a tarefa, ele 

destitui o docente de sua autonomia, convertendo-o em um executor de tarefas nas quais 

não ecoa a sua voz. De posse do professor, o material didático, para Geraldi, imprimiu 

uma nova realidade ao processo de ensino-aprendizagem, ao acentuar a identidade 

profissional do professor como transmissor de conhecimentos preexistentes.  

A tecnologia dos dias atuais, ao ser capaz de elaborar materiais didáticos cada vez 

mais sofisticados, contribui ainda para a depauperização do professor (GERALDI, 1997, 

p. 94). Sobrecarregado em virtude da baixa remuneração que recebe (ZAGURY, 2006), 

o professor vê na adoção do material didático a única saída para que ele possa lecionar 

em várias escolas, como forma de melhorar seus rendimentos.  

Geraldi (1997) considera ainda que esse material relativizou a necessidade de 

domínio epistemológico por parte do professor em sua área de atuação, levando sua 

                                                 
25  De acordo com Albuquerque (2006b, p. 84), não só o material didático, mas também os programas e 

currículos escolares, “são exemplos de como se dá a transposição do saber científico ao saber a ser 

ensinado”. 
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identidade profissional a mais uma reedição desvalorizante: o material didático permite 

que o professor trabalhe em várias escolas e em níveis de ensino distintos, além de 

diminuir a sua remuneração e tornar o magistério cada vez mais duvidoso, cada vez mais 

próximo da execução de um trabalho manual, que, “em nossa sociedade, sempre foi mal-

remunerado” (GERALDI, 1997, p. 94). Essa distorção da identidade docente compromete 

sobremaneira o olhar que se lança sobre ela, uma vez que, aludindo a um lúcido 

posicionamento de Moreira (2007, p. 269), o professor é um intelectual, e é como tal que 

ele deve ser investigado.   

À parte da questão do material didático, é preciso ter em mente que todo 

conhecimento científico, ao entrar no âmbito escolar, é convocado a se adaptar, via 

transposição didática, às demandas sociais impostas pela instituição escolar. Nesse 

sentido, para Albuquerque (2006a, p. 13. Grifo do autor), os saberes que o professor deve 

ensinar 

 

 
[...] sofrem alterações em decorrência da existência de um desequilíbrio 

decorrente, de um lado, do desenvolvimento da produção científica que 

ressalta, em determinado período, uma distância significativa entre o saber 

científico e o saber a ensinar, e, de outro, de mudanças ocorridas na própria 

sociedade, como a existência de processos de democratização do ensino que 

resultam em um novo perfil de alunado, que não se adapta aos saberes até então 

prescritos para serem ensinados, o que pode gerar uma crise no ensino e a 

conseqüente necessidade de mudanças na natureza do saber a ensinar.  

 

 

A autora aponta as instituições oficiais, as didáticas das disciplinas e os 

conhecimentos acadêmicos como as agências que influenciam o professor, às quais 

acrescentaríamos, além do perfil do alunado, as condições de trabalho do docente e as 

atribuições e expectativas que a instituição escolar e a sociedade como um todo depositam 

sobre ele. Para Albuquerque (2006a), essas agências, apesar de garantirem a coesão do 

processo educativo no Brasil, geram um relativo impasse, para o qual cada professor 

elabora o seu plano de ação. Refletindo sobre a natureza desse impasse, Albuquerque 

(2006a, p. 15) pondera que, 

 

 
nesse espaço pedagógico, [...] cada professor tenta conciliar seus objetivos de 

aquisição com a realidade à qual é confrontado: meios disponíveis, 

possibilidades de cada aluno. Essa negociação os conduz a preferir 

determinado modo de funcionamento e um método de trabalho em razão das 

finalidades que eles conferem à educação e às suas próprias experiências.  
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Esse modo de funcionamento e método de trabalho passam, sem dúvida, pelo 

cabedal de conhecimentos experienciais construído pelo professor ao ver-se diante dos 

desafios e situações que constituem a prática docente, a outra ponta do processo. 

Defendemos ainda a posição de que as representações que o professor tem do que seja a 

aula de português, muitas vezes oriundas de sua experiência enquanto aluno dos níveis 

fundamental e médio, também influenciam a práxis, muitas vezes prevalecendo sobre a 

formação acadêmica, seja ela inicial ou continuada.  

De nossa parte, acreditamos que, apesar da influência dessas representações na 

práxis do professor de português, uma exposição mais consistente do graduando à prática 

docente, a ser realizada desde o primeiro período do curso, sem dúvida contribuiria para 

a edificação de uma práxis mais coerente no sentido de promover um melhor equilíbrio 

entre os aspectos técnicos e práticos do trabalho de sala de aula. Adentrando no mérito 

dessa questão, Rafael (2001a) faz uma crítica pertinente à precariedade da exposição do 

aluno do curso de Letras à prática docente.  

Principalmente no que diz respeito à cidade de Campina Grande (Paraíba), o 

graduando só toma contato com a sala de aula no último ano da graduação, e ainda assim 

numa situação idealizada, geralmente ministrando aulas em um curso-piloto 

especificamente montado para servir como estágio para o graduando – e instrumento de 

avaliação para o professor encarregado de conduzir as disciplinas voltadas para a prática 

de ensino. De fato, é no mínimo preocupante cogitar que, em quatro anos de licenciatura 

em uma universidade, o graduando só possa ser agenciado por um linguista naquilo que 

fará pelas próximas três décadas somente na reta final de sua preparação para a carreira 

profissional.  

É na própria universidade, portanto, que se lança a semente da insegurança no 

futuro professor. Afinal, quando passa para a outra ponta do processo, como professor de 

português, o ex-graduando geralmente não faz a menor ideia de que: 

 

 
[...] em sua atuação efetiva, o professor necessita mobilizar outros 

conhecimentos como aqueles previstos pelo livro didático que esteja sendo 

adotado na escola. O resultado é que, em sua prática, o professor produz 

adaptações, e a noção teórica [...], tal como formulada inicialmente pela 

Linguística, é transformada ou (re)construída, juntamente com outros saberes 

e conteúdos, para atender às necessidades da situação de sala de aula 

(RAFAEL, 2001a, p. 158). 
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Isto nos conduz novamente à questão da transposição didática. Rafael (2001b) 

afirma, com base em Bronckart e Giger (1998)26, que o conceito de transposição remonta 

à década de 1970 e tem forte filiação com os estudos em didática, de orientação francesa27. 

O que caracteriza a transposição é o fato de que o saber por ela mobilizado difere daquele 

“mobilizado na exposição científica, e do saber que é inventado/criado ou o que é 

realizado” (RAFAEL, 2001b, p. 105).  

Assim, cabe à transposição agenciar as transformações pelas quais o 

conhecimento técnico-científico passa a fim de se converter em conteúdo a ser ensinado 

(ALBUQUERQUE, 2006a). Logo, a exploração didática do conhecimento técnico-

científico enfrenta obstáculos e dificuldades com as quais o professor deve lidar, e que 

passam pela complexidade intrínseca do saber mobilizado, além das especificidades dos 

aprendizes e da organização institucional da escola, caracterizada “por privilegiar a 

progressão e a continuidade dos saberes a ensinar” (RAFAEL, 2001b, p. 106).  

Albuquerque (2006b) complementa a discussão, apontando para o caráter 

inescapável da transposição didática no que concerne a todo saber a ser ensinado. Para a 

autora, há uma relação intrínseca entre saber e transposição, uma vez que a própria noção 

de saber28 evoca a necessidade de adaptá-lo a outros contextos, diferentes dos de origem. 

Assim, levando em conta que a escola, enquanto instituição social destinada à transmissão 

do conhecimento técnico-científico, também se configura como espaço privilegiado para 

a transposição didática, a referida autora volta-se para os currículos escolares. Segundo 

ela, a escola prioriza a seleção de conteúdos para compor o programa escolar em virtude 

de que a principal fonte do saber escolar é o saber científico. Nesse sentido, 

 

 
[...] a questão da transposição se evidencia como algo didaticamente factual, 

que ocorre enquanto processo natural do percurso que faz o saber desde sua 

origem, nas práticas sociais, até ser aprendido pelo aluno em sala de aula. 

Necessário se faz analisá-la enquanto processo de construção de 

conhecimentos, sabendo que não se trata de “fabricar transposição didática”, 

quer para saberes teóricos, quer para saberes práticos, mas que é preciso 

desvendá-la em toda a sua complexidade, para que se compreenda a formação 

profissional com mais abrangência, não apenas restrita à transposição de 

conteúdos institucionalizados pela academia (ALBUQUERQUE, 2006b, p. 

91-92). 

 

                                                 
26  Rafael (2001b, p. 105) esclarece que as considerações desses autores sobre transposição didática 

retomam os estudos de Verret (apud BRONCKART e GIGER, 1998). 
27 A aplicação do conceito de transposição didática no campo dos estudos linguísticos se deu na 

investigação do processo de ensino-aprendizagem do francês como língua materna (RAFAEL, 2001b). 
28  Albuquerque (2006b, p. 84) define o saber como “todo conhecimento histórico e institucionalmente 

legitimado”. 
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Bronckart e Giger (1998) destacam Chevallard29 (1991 apud BRONCKART e 

GIGER, 1998) como o primeiro autor a trazer a transposição didática para o centro das 

atenções, a partir de um olhar sistemático sobre sua atuação e seus efeitos. Com isso, 

Chevallard se torna “uma contribuição para a constituição de uma ciência didática” 

(RAFAEL, 2001b, p. 107), ao propor a investigação do sistema didático a partir da relação 

entre o professor, o aluno e o conteúdo a ser ensinado.  

Por se verificar no âmbito do sistema didático, a transposição deve ser investigada 

sempre a partir dos saberes mobilizados pelo professor a partir desse sistema. Podemos 

depreender, portanto, que as descontinuidades que o saber científico passa para se 

converter em conteúdo a ser ensinado não são defeitos, mas efeitos da transposição 

didática, e que fazem referência, segundo Chevallard, à relação entre o sistema didático 

e a sociedade que lhe confere suporte. Esses apontamentos remetem diretamente para as 

condições de trabalho do professor30, autorizando Rafael (2001b, p. 109. Grifo do autor) 

a defender a posição de que: 

 

 
os sistemas didáticos são imediatamente integrados em um sistema de ensino, 

que poderia ser definido pelo conjunto dos dispositivos estruturais da ordem 

do ensino (tipo do estabelecimento escolar, natureza dos programas e 

instrumentos pedagógicos, etc.). Também os sistemas de ensino são, por sua 

vez, articulados ao ambiente social em sentido lato, que inclui os pais, as 

instâncias políticas gerais, a administração escolar, etc. 

 

 

Para o referido autor, o saber a ser ensinado deve se colocar como intermediário 

entre o saber científico e o saber do senso comum. E para tal, o professor lança mão de 

estratégias para aproximar esse saber de referência, com relativa facilidade, à 

compreensão de seus alunos, fomentando, desse modo, a aprendizagem. Nesse 

movimento de (re)formulação do conhecimento científico, o produto final da transposição 

didática – o conteúdo efetivamente ensinado (ALBUQUERQUE, 2006a; 

ALBUQUERQUE, 2006b) – pode coincidir ou não com o conteúdo a ser ensinado.  

Para cumprir a tarefa de situar o conteúdo a ser ensinado entre o saber de 

referência e o senso comum, o professor, segundo Albuquerque (2006b), conjuga o 

conhecimento acadêmico oriundo de sua formação com conhecimentos experienciais, 

                                                 
29  Este autor investigou a transposição didática no campo de estudos da matemática. 
30 O próprio Chevallard adverte para o fato de que, sem a devida compreensão da forma como as condições 

de trabalho atuam sobre a prática pedagógica do professor, ou seja, sem a compreensão da articulação entre 

sistema didático e sociedade, torna-se impossível equacionar o estatuto e os efeitos da transposição didática.  
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adquiridos na vivência do docente enquanto aluno de graduação e enquanto professor. 

Por esse motivo, a autora defende uma formação profissional atenta ao fato de que o saber 

docente, como já foi dito, é plural e afeito à experiência.  

Não é suficiente, portanto, considerar que o saber docente se constitui apenas do 

domínio das teorias Linguísticas, como a Linguística Estrutural, as teorias funcionalistas, 

a Semântica da Enunciação, a Pragmática, a Teoria dos Gêneros Textuais/Discursivos e 

a Teoria do Discurso. O saber docente diariamente equaciona e atualiza o aporte teórico 

disponível, relacionando-o dialeticamente com a experiência de sala de aula, as condições 

de trabalho, as imposições da transposição didática daquele momento específico e 

também com suas próprias representações do que seja ensinar.  

Por conseguinte, a formação, seja ela inicial ou continuada, deve oferecer ao 

professor oportunidades para que ele vivencie e compartilhe experiências, por meio de 

situações concretas de ensino que o convidem a “refletir sobre o saber profissional, 

encontrando saídas alternativas para os possíveis problemas das situações pedagógicas” 

(ALBUQUERQUE, 2006b, p. 94). Longe de ser uma mera transmissão de teorias e 

procedimentos, a formação deve ser, antes de tudo, o momento de refletir sobre a prática, 

na edificação de um profissional sempre em construção.  

É impossível, pois, a aplicação direta em sala de aula dos saberes de referência, 

assim como o é ensinar a didatização desses saberes (ALBUQUERQUE, 2006b). Acerca 

dessa impossibilidade, Rafael (2001b), pensando na ponte que o professor de português 

estabelece com a Linguística em suas aulas, bem como na inquietação que muitos 

docentes costumam relatar quando se veem compelidos a aplicar o material didático 

adotado pela escola na qual lecionam, volta-se para a LA31, enquanto campo de 

investigação autônomo, para a análise da transposição didática na escola. Segundo o 

autor,  

 

 
certamente, a questão da aplicação, bem como a consideração do contexto 

sócio-linguístico e cultural do ensino-aprendizagem, constituem o elo que 

permite uma ligação entre a ciência didática, de que têm tratado os autores que 

trabalham com a noção de transposição, e a LA, cuja preocupação comum, 

entre outras, pode ser o entendimento de como ocorre a transformação de um 

saber/conteúdo em objeto de ensino aprendizagem (RAFAEL, 2001b, p. 118. 

Grifo do autor). 

 

                                                 
31  As pesquisas em LA, desde a década de 1990, abordam com propriedade não apenas a aplicabilidade 

das teorias Linguísticas no contexto da aula de português, mas também, conforme aponta Albuquerque 

(2006b, p. 80), “estudos sobre a formação de professores, seus saberes, sua atuação na sala de aula, dentre 

outros aspectos fundamentais [...]”.  
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Rajagopalan (2003), discutindo acerca da contribuição da LA para o ensino de 

LM, considera bastante promissora a tendência crítica assumida atualmente por este 

campo investigativo, no sentido de refletir sobre a relação teoria-prática, podendo ainda 

fornecer valiosos insights para a Linguística Teórica ou Geral. Para o autor,  

 

 
[...] devemos saudar a tendência já emergente, embora ainda tímida, de 

repensar os termos em que foi feita a divisão do bolo entre a teoria e prática, 

entre reflexão e aplicação. A nova Linguística Aplicada que certamente surgirá 

da cinza das práticas vigentes até há pouco conduzirá suas próprias reflexões 

teóricas, motivadas pelo critério de sua aplicabilidade como o mais importante 

de todos (RAJAGOPALAN, 2003, p. 80). 

 

 

Na esteira das contribuições teóricas discutidas até aqui, chega o momento de 

propormos o conceito de super professor, fruto não apenas de nossa própria experiência 

no ensino de Língua Portuguesa em todas as séries dos níveis fundamental e médio nas 

redes pública e privada, mas também na observação das inquietações e dilema de nossos 

colegas de profissão no exercício diário da prática docente. 

 

3.4 O MITO DO SUPER PROFESSOR E A REFLEXIBILIDADE CRÍTICA: 

REPENSANDO A IDENTIDADE DOCENTE  

 

Mediante o imperativo do bom senso, ao qual o professor sem dúvida se deve 

subordinar para conduzir os aspectos de sua práxis, a questão da reflexividade investe-se 

de grande pertinência. Para se tornar um professor reflexivo, o docente precisa ser capaz 

de compreender não só a natureza dos conhecimentos por ele mobilizados na prática, mas 

também como eles se articulam em seu exercício profissional.  

A reflexividade crítica, em oposição ao império da racionalidade técnica 

(HABERMAS, 1983), constitui-se como a via de acesso do professor ao entendimento 

pleno de sua prática, não enquanto produto acabado, materializado na aula de português, 

mas enquanto processo em contínua evolução. Em face à reflexividade crítica, “[...] o 

professor deixa de ser visto como um sujeito passivo cumpridor de tarefas32 e reprodutor 

de receitas e fórmulas e passa a ser o sujeito da sua ação, que reflete na/sobre a ação 

visando a construção de novos significados para a sua prática” (MAGALHÃES, 2001, p. 

245).   

                                                 
32  A docência deixa de ser vista como um “exercício de capatazia”, conforme tão bem definiu Geraldi 

(1997), na direção de um movimento autônomo e consciente rumo à construção do conhecimento.  
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Ao compreender os meandros da práxis, o professor é capaz de estabelecer 

estratégias de ensino engajadas com a sua realidade de sala de aula, levando em conta que 

nenhuma situação de ensino é igual à outra. Como a reflexividade crítica é um processo, 

para Magalhães (2001), a transformação da prática docente não ocorre aos saltos, mas 

paulatinamente, quando o professor, ao refletir continuamente sobre sua prática 

pedagógica, compreende conceitos trabalhados e estabelece a relação destes para com o 

seu exercício profissional33.  

Pimenta (2002) aponta o americano Donald Schön como sendo o responsável pela 

base do conceito de professor reflexivo. Ocupando até 1998 a função de professor de 

Estudos Urbanos no Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, 

Schön se envolveu com atividades voltadas para reformas curriculares e formação de 

professores. A partir da observação da prática docente de diversos professores e tomando 

por base seus conhecimentos em filosofia, Schön contesta a legitimidade de cursos de 

formação docente de cunho eminentemente normativo. Segundo Pimenta (2002, p. 19), 

 

 
[Schön] propõe que a formação dos profissionais não mais se dê nos moldes 

de um currículo normativo que primeiro apresenta a ciência, depois a sua 

aplicação e por último um estágio que supõe a aplicação pelos alunos dos 

conhecimentos técnico-profissionais. O profissional assim formado, conforme 

a análise de Schön, não consegue dar respostas às situações que emergem no 

dia-a-dia profissional, porque estas ultrapassam os conhecimentos elaborados 

pela ciência e as respostas técnicas que esta poderia oferecer ainda não estão 

formuladas.  

 

 

Schön (apud PIMENTA, 2002) valoriza o saber empírico do professor, 

denominado por ele de saber tácito. Este saber compreende a capacidade do docente de 

encontrar soluções para as situações que se apresentam inesperadamente no exercício 

profissional do professor. Esta valorização da experiência autoriza Pimenta (2002, p. 19) 

a afirmar que Schön propõe uma “epistemologia da prática” como base para a formação 

de professores. Nesse contexto, a prática é vista enquanto momento privilegiado de 

construção do conhecimento, processo que pressupõe a análise e a problematização da 

prática pedagógica através da reflexividade crítica.  

                                                 
33 Consideramos pertinente incluir na discussão breves considerações sobre a história do conceito de 

professor reflexivo para elucidar a importância dessa linha epistemológica para a constituição da identidade 

docente, focalizando o professor numa visão crítico-reflexiva. Esclarecemos, ainda, que o foco de nossa 

investigação não está na análise do depoimento da colaboradora sob esse viés, mas sim na articulação entre 

teoria e prática em seu fazer profissional. 
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Pimenta (2002) assevera que o saber tácito é implícito à ação, e não anterior a ela. 

Ele é mobilizado pelo professor no cotidiano do trabalho de sala de aula, convertendo-se 

em automatismos dos quais o professor lança mão sempre que se vê diante de situações 

similares na práxis. Entretanto, segundo a autora, há situações das quais o saber tácito não 

pode dar conta, tendo em vista a sua complexidade. E para explicar tais situações, 

pressupõe-se o diálogo com outras perspectivas, inclusive teóricas, num movimento de 

investigação do problema, denominado por Schön de “reflexão sobre a reflexão na ação”. 

É nesse ponto que o conceito de professor pesquisador e a investigação de sua prática 

tornam-se relevantes.  

A prática reflexiva de Schön é capaz de fornecer ao professor subsídios não apenas 

para uma compreensão mais profunda de seu fazer profissional, mas ainda o torna mais 

apto a encontrar soluções para os problemas e conflitos da práxis com agilidade e 

excelência. É justamente a capacidade de refletir sobre a práxis que afasta do professor a 

noção de que ele seja um mero cumpridor de tarefas preestabelecidas por outras 

instâncias. Portanto, o conceito de professor reflexivo confere ao professor o status de 

agente, de sujeito participante das propostas educacionais, visto que cabe a eles promover 

a aplicação das mesmas. O trabalho de Schön lançou as bases para um vigoroso debate 

em torno da formação de professores, favorecendo a realização de uma série de 

pesquisas34 enfocando o professor reflexivo nos Estados Unidos e pelo mundo afora. 

Várias foram as temáticas abordadas por essas pesquisas. Dentre elas, Pimenta (2002, p. 

21) chama a atenção para o fato de que:  

 

 
uma das primeiras questões tematizadas dizia respeito aos currículos 

necessários para a formação de professores reflexivos e pesquisadores, ao local 

dessa formação e, sobretudo, às condições de exercício de uma prática 

profissional reflexiva nas escolas. O que pôs novamente em pauta de discussão 

as questões organizacionais, o projeto pedagógico das escolas, a importância 

do trabalho coletivo, as questões referentes à autonomia dos professores e das 

escolas; as condições de trabalho, de carreira, de salário, de profissionalização 

de professores; a identidade epistemológica (quais saberes lhes são próprios?); 

os processos de formação dessa identidade, incluindo a vida, a história, a 

trajetória pessoal e profissional; as novas (e complexas) necessidades 

colocadas às escolas (e aos professores) pela sociedade contemporânea das 

novas tecnologias, da informação e do conhecimento, do esgarçamento das 

relações sociais e afetivas, da violência, da indisciplina, do desinteresse pelo 

conhecimento, gerado pelo reconhecimento das formas de enriquecimento que 

                                                 
34 Dentre os pesquisadores que se debruçaram sobre a temática da reflexividade crítica, Pimenta (2002) 

confere destaque a Dewey, para quem a experiência transcende a mera atividade, e Luria, com a delimitação 

dos conhecimentos tácitos de camponeses na resolução de problemas práticos. Foi com base principalmente 

no trabalho de Dewey que Schön pôde delimitar uma “pedagogia da formação profissional” (PIMENTA, 

2002, p. 19).  
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independem do trabalho; das novas configurações do trabalho e do 

desemprego, requerendo que os trabalhadores busquem constantemente 

requalificação através de cursos de formação contínua etc.  

 

 

Com base nestas considerações, ganha renovado destaque a questão da identidade 

docente. A reflexividade crítica aplicada à educação relativiza a docência como exercício 

de capatazia (GERALDI, 1997), delimitando o perfil de um professor que (re)constrói 

saberes não apenas teórico-científicos, mas experienciais, para auxiliá-lo a responder 

adequadamente às contingências da prática. É nesse sentido que, segundo Horikawa 

(2004, p. 122), 

 

 
o conceito de formação do professor reflexivo reclama do professor uma nova 

identidade que não mais se vincule à imagem do técnico especializado, 

aplicador de regras científicas, construída pela concepção moderna do homem 

e das instituições. Essa imagem vai à falência, ao verificarmos que a ação 

pedagógica é também uma ação espontânea e improvisada, visto que a sala de 

aula apresenta situações que não são possíveis de serem captadas pelo puro 

racionalismo, pois são frutos de inter-relações subjetivas que ocorrem entre os 

agentes do processo de ensino-aprendizagem. Isto é, acontecem na sala de aula 

desvios e conflitos, que tomam caminhos inesperados e impregnam o espaço 

de incertezas e complexidade.  

 

 

Com relação à descontinuidade existente entre teoria e prática nos contextos de 

formação docente, endossamos o posicionamento da referida autora, ao asseverar que a 

valorização da prática não se resume a um desmerecimento da teoria, mas na contestação 

de que esta seja capaz de abarcar, num extremo esforço de racionalidade técnica, todas as 

especificidades da prática. A noção de professor reflexivo, de acordo com Horikawa 

(2004), estabelece então uma relação dialética entre teoria e prática, na qual ambas se 

entrecruzam e se questionam num continuum que jamais se repete.  

Esta relação dialética entre teoria e prática é responsável pela articulação de todo 

o processo de ensino-aprendizagem, mobilizando saberes que nem sempre correspondem 

ao que o professor afirma estar ensinando. É isto que, a nosso ver, tem escapado à reflexão 

de muitos teóricos da educação, que, ao analisar o exercício profissional do professor, 

não conferem a devida atenção às condições de trabalho do docente, à realidade de seu 

saber-fazer diário, concentrando-se no fato de que os professores parecem alheios às 

novas diretrizes formuladas pela Linguística, em suas variadas vertentes teóricas, em prol 

da melhoria do ensino de LM nos níveis fundamental e médio. 
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Este olhar enviesado (PAIVA, 2007) com relação à figura do professor de 

português encontra-se amplamente difundido na literatura de referência para a teorização 

acerca do ensino de LM no Brasil, figurando muitas vezes nos próprios textos teóricos e 

documentos oficiais destinados à formação docente, delimitando um professor 

acomodado, malformado (malformado) e deficitário, não apenas em seu conhecimento 

acadêmico, mas em suas estratégias de adequação desse conhecimento às contingências 

da prática.  

Não é incoerente afirmar que, com base nessas considerações, não é apenas a 

práxis que se converte em objeto de desconfiança, mas também o próprio saber docente. 

Esse esvaziamento da figura do professor encontra amplo respaldo na sociedade industrial 

moderna, que parece ter perdido a confiança no papel e na atuação desse profissional na 

formação intelectual de seus membros (BEZERRA, 2002; GERALDI, 1997; ZAGURY, 

2006). O olhar enviesado que se lança para o professor – e não só o de Língua Portuguesa 

– é, para nós, fruto de uma investida ideológica voltada para a conformação do indivíduo 

aos padrões de uma sociedade afeita não à criticidade e ao diálogo, mas à adequação ao 

paradigma do agir-racional-com-respeito-a-fins (HABERMAS, 1983).  

Esta demanda por adequação ao paradigma do agir-racional-com-respeito-a-fins 

abate-se com veemência sobre o professor. Ocorre uma espécie de deslocamento de seu 

estatuto: o fato de o professor não ser autônomo em seu exercício profissional, mas 

vinculado a instâncias hierarquicamente superiores que, juntamente com ele, configuram 

os agentes do sistema educacional, simplesmente passa despercebido tanto para muitos 

teóricos da educação35, como também para o senso comum, que, em linhas gerais, 

estabelece certa resistência em conceber o professor como um profissional.  

Para nós, toda essa problemática se articula não episodicamente, mas através de 

um movimento social velado, embora bastante presente na realidade brasileira, de 

desvalorização do magistério. Defendemos o posicionamento segundo o qual o 

movimento socialmente difundido e validado – além de ideologicamente demarcado – de 

atribuir ao professor responsabilidades que desafiam a organização hierárquica da escola 

(da qual o professor é uma das agências constitutivas) e atribuições que, na prática, ele 

                                                 
35 A exemplo de Bagno (2003), com as atribuições do professor de português, e de Antunes (2003), com a 

perplexidade em o professor não aplicar os PCN em sala de aula quando já possuem respaldo legal para tal. 

A mesma tendência se verifica, a nosso ver, nos próprios PCN, em cujas diretrizes não se verifica uma 

reflexão acerca das condições de trabalho do docente e das imposições da transposição didática.   
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não pode cumprir, por desconsiderarem a dimensão profissional e humana do docente, 

edificam as bases de um mito, o qual denominamos de o mito do super professor.  

De acordo com esse mito, cabe ao professor, e somente a ele, no laboratório diário 

de sua sala de aula, não apenas dar conta de todo o frenesi teórico-metodológico no qual 

o ensino de LM se inscreve, mas aplicar todo esse conhecimento em suas aulas, sem que 

este passe pelo intrincado jogo de inter-relações, adaptações e deformações característico 

das situações concretas de ensino-aprendizagem. Entretanto, o fato é que nenhum saber 

de referência pode ser diretamente aplicado a uma situação concreta de ensino, por mais 

lúcido que ele seja e por mais problemática que seja a conjuntura educacional sobre a 

qual este saber de referência pretende incidir.  

O mito do super professor parece estar a serviço da desqualificação social do 

magistério, tornando natural que a responsabilidade pela crise do ensino de LM no Brasil 

recaia com toda a força sobre este profissional – e sobre o lugar social que ele ocupa. De 

acordo com Antunes (2003), a única forma de reverter os enganos deste ensino se dá 

através da articulação das vontades institucionais que nele se inscrevem e que o 

constituem, numa ação conjunta e sistemática norteada pelo objetivo comum de conferir 

cidadania Linguística ao aprendiz.  

Acrescentaríamos, contudo, que nada disto vingaria se não se lançasse um olhar 

mais realista à figura do professor e ao seu fazer profissional, um olhar não mais afeito 

ao mero escrutínio de suas deficiências, mas à complexidade e motivação real de suas 

ações. Vemos na reflexividade crítica uma promissora alternativa para que isto se 

verifique, desestabilizando o mito do super professor, pois, 

 

 

para a análise reflexiva, considerar a complexidade da sala de aula significa 

considerar também a complexidade da formação do professor como 

profissional e pessoa humana36. Isto é, a atividade docente deve ser analisada 

a partir de uma perspectiva situada na compreensão de que o saber prático é 

produto de uma atividade determinada pelo contexto social, cultural e 

histórico, no qual o professor está inserido. Isso significa atribuir a devida 

importância ao fato de que a prática do professor é informada pela leitura que 

ele faz da realidade, em termos de sua história particular e social 

(HORIKAWA, 2004, p. 124). 

 

 

O conceito37 de professor reflexivo, embora ofereça um novo enfoque à docência, 

não está livre de falhas. Libâneo (2005) discute o perigo de esse conceito ser reduzido, 

                                                 
36 E não como um sacerdote da causa educacional. 
37 Segundo Libâneo (2005), o conceito de professor reflexivo figura na literatura de referência dos cursos 

de formação docente desde a década de 1970. 
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no Brasil, a mais um modismo. Para o referido autor, em nosso país a educação se torna 

campo propício para uma série de reducionismos, em virtude de uma espécie de vocação 

do Brasil em fetichizar novidades teóricas que, com a mesma rapidez com que são 

adotadas, podem ser descartadas em prol de algo mais “moderno”, pois: 

 

 
[...] a oscilação ou flutuação ou dispersão ou variação temática parece ser, 

desde longa data, uma característica inconfundível do campo educacional no 

Brasil, que se manifesta em atitudes tais como o abandono de linhas de 

pesquisa em favor daquelas supostamente consideradas mais avançadas, a 

assunção de temas da moda surgidos em outras culturas, o deixar para trás os 

paradigmas clássicos do conhecimento (LIBÂNEO, 2005, p. 54). 

 

 

Para Libâneo (2005), a reflexividade é algo típico de todos os seres racionais 

conscientes, cuja ação sobre o mundo pressupõe o autoquestionamento e a autoanálise. 

Todos os seres humanos, portanto, são reflexivos, uma vez que pensam sobre o que 

fazem, racionalizando suas ações. Conforme igualmente apontou Magalhães (2001), a 

democratização da escola direcionou um enfoque jamais visto para a formação docente, 

em virtude do recrutamento em massa de professores para dar conta da crescente demanda 

capitalista por conhecimento.  

Libâneo (2005) pondera que a formação e a profissionalização docente são alvo 

de interesse das reformas educativas desde a década de 1980, inseridas na conjuntura de 

reestruturação produtiva e política do capitalismo. Assim, a visibilidade temática da 

formação de professores atendeu tanto a esta conjuntura como à constatação do papel 

efetivo dos professores na melhoria do ensino. Segundo o autor, “é certo que a abordagem 

reflexiva da formação de professores ou enfoque do professor reflexivo virou um 

movimento em torno do conceito de reflexão, [...]” (LIBÂNEO, 2005, p. 61), lançando 

para a docência um olhar cada vez mais atento não só aos seus procedimentos práticos, 

mas ao modo como o próprio docente percebia a sua atuação no âmbito desses 

procedimentos.   

Concordamos com o posicionamento de Libâneo, segundo o qual a reflexividade 

crítica está a serviço do professor a partir do momento em que ela permite ao docente 

enxergar a sua prática em perspectiva, pois os fatores determinantes da prática podem 

facilmente passar despercebidos pelo professor. Isto ocorre devido à sua tendência de 

restringir o foco de sua atenção ao contexto mais imediato da aula, submetendo-se, assim, 

“às rotinas e à sua experiência imediata sem conseguir ver os condicionantes estruturais 

do seu trabalho, da sua cultura e das formas de sua socialização” (LIBÂNEO, 2005, p. 
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67). A reflexividade crítica não é, pois, a única e tão esperada solução para a formação de 

professores, embora seja uma alternativa viável para a sua melhoria. Isto porque: 

 

 
os professores aprendem sua profissão por vários caminhos, com a 

contribuição das teorias conhecidas de ensino e aprendizagem e inclusive com 

a própria experiência. O aprender a ser professor, na formação inicial ou 

continuada, se pauta por objetivos de aprendizagem que incluem as 

capacidades e competências esperadas no exercício profissional de professor 

(LIBÂNEO, 2005, p. 73). 

 

 

A partir das considerações aqui formuladas, evidenciamos que a prática docente, 

bem como a própria formação, não se resume à aplicação de conhecimentos já 

desenvolvidos pela área de atuação do professor. Trata-se, antes de tudo, de “um trabalho 

conjunto de construção de conhecimentos científicos pertinentes à disciplina envolvida e 

à transposição didática” (MACHADO, 2004, p. 226). No que se refere a esta última, a 

complexidade do processo aumenta, pois “nenhum sujeito é o que conscientemente pensa 

ser” (CRISTOVÃO, 2004, p. 254). A relação teoria-prática é alvo de inúmeras 

interferências e descontinuidades, sendo atravessada, assim como o próprio sujeito, pela 

incompletude do inconsciente.  

Isto poderia explicar, para nós, o porquê de muitas vezes o professor julgar estar 

adotando determinado procedimento metodológico, quando, na verdade, não está. Assim, 

geralmente há uma diferença considerável entre o que o professor afirma fazer e o que 

ele realmente faz em sua práxis, condicionada não apenas por sua formação acadêmica e 

por suas condições de trabalho, mas pela própria imagem que o professor faz de si mesmo, 

de seu aluno, da disciplina lecionada e do que a sociedade e a instituição escolar esperam 

dele. A este respeito, Cristovão (2004, p. 254) assevera que: 

 

 
todo sujeito está inserido num momento histórico com uma organização social, 

cultural e econômica que, certamente, agem sobre ele. A heterogeneidade e o 

inconsciente marcam essa relação entre teoria e prática de tal forma que a 

desejada completude e o controle não são possíveis de acontecer. 

 

 

Só podemos ocupar um lugar social quando pertencemos a determinada 

conjuntura, que delineia os contornos de nossa identidade. De acordo com Kleiman 

(2006), as representações sociais permeiam as relações de pertencimento do sujeito. Vale 

ressaltar, nesse sentido, que as representações de si mesmo feitas pelo sujeito, bem como 
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as feitas por outrem, são estabelecidas dialeticamente, sendo de fundamental importância 

para a constituição da identidade profissional. Afinal de contas, 

 

 
as representações sociais são definidas como conjuntos de conhecimentos a 

propósito dos objetos, pessoas, ideias, que, sendo partilhadas pelos indivíduos 

ou grupos que se representam a si mesmos através deles, determinam seus 

comportamentos e as relações que se estabelecem com outros objetos, 

fenômenos, práticas, pessoas e ideias; guiando-os nos modos de nomear e 

definir os diferentes aspectos da realidade diária, nas tomadas de decisões e 

nos posicionamentos [...] (KLEIMAN, 2006, p. 78-79). 

 

 

Assim, é inegável que o professor, ao estabelecer as tarefas a cumprir com suas 

turmas e ao ter em mente as expectativas da instituição escolar no cumprimento dessas 

tarefas, estabelece igualmente um plano de ação para nortear a sua prática. Grande parte 

desse plano de ação é orientada pelas representações sociais do professor, que, segundo 

Kleiman (2006), podem ser delimitadas tanto pelo discurso dos textos de referência para 

a formação acadêmica como pelo arcabouço teórico que as estruturas curriculares 

privilegiam, não nos esquecendo, além disso, do papel indiscutível exercido pela mídia e 

pela imprensa jornalística com relação ao que deve ser elencado pela disciplina Língua 

Portuguesa como conteúdo a ser ensinado.  

A referida autora valida o fato de que as representações sociais feitas pela 

Academia em torno do professor, ao constituir um processo de formação identitária, 

podem de certa forma orientar a prática docente. De nossa parte, julgamos que o professor 

exerce o papel de regulador não do que deva ou não ser ensinado, mas de como os 

objetivos pedagógicos mais imediatos podem ser alcançados com maior chance de 

sucesso. Acreditamos ser precisamente nesse ponto que subjaz o saber-fazer docente, o 

qual, embora reflita os contornos de sua formação, agencia conhecimentos empíricos 

mobilizados na/pela prática.  

E, neste aspecto, não podemos nos furtar de refletir sobre a Academia. Para 

Matencio (2006), o aluno de graduação e futuro professor de português, ao ingressar no 

curso de Letras, passa por um sério momento de ruptura, no qual a Academia desconstrói 

conceitos oriundos do senso comum (e acalentados pelo graduando) acerca do que seja a 

língua e de como convém ensiná-la. Em face do discurso acadêmico, portanto, a 

identidade profissional do professor se constitui por meio da desestabilização definitiva 

de saberes há muito elaborados no curso da vivência social do graduando. Segundo a 

autora, 
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[...] o processo de socialização que se pretende na universidade conduz à 

ruptura com crenças que os alunos construíram durante um longo processo de 

socialização, levando-os à (re)construção de uma identidade Linguística (e 

linguageira) que lhes habilite a agir com, sobre e através da língua(gem), no 

processo de ensino-aprendizagem (MATENCIO, 2006, p. 95. Grifo da autora). 

 

 

Endossamos o posicionamento da referida autora, segundo o qual a maior 

dificuldade dos graduandos reside em saber diferenciar os modos de organização do 

discurso científico e de divulgação científica daqueles do discurso pedagógico, com o 

qual geralmente estão mais familiarizados. O risco dessa confusão, para nós, resulta no 

caráter dogmático que o plano de ação pedagógica do professor pode assumir, 

principalmente se ele não tiver suficientemente clara a noção de que a transposição 

didática não pode se dar de forma direta. Até que ponto essa confusão gera efeitos 

nefastos para o ensino de português, já tão problemático, bem como para a própria 

identidade docente, é uma questão que por ora fica em aberto.  
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4 ANÁLISE DA MOBILIZAÇÃO DE SABERES EM SALA DE AULA: UM 

ESTUDO DE CASO 

 

 

Conforme havíamos pontuado na Introdução do presente trabalho, nossa intenção 

inicial era a de empreender um estudo comparativo envolvendo professores recém-

formados das redes pública e privada de ensino do município de Campina Grande, por 

acreditarmos que os preceitos oriundos da formação acadêmica inicial estariam mais 

latentes na práxis, visto que o enfrentamento do professor com as questões concernentes 

à relação teoria-prática estaria ainda recente. Além disso, tencionávamos investigar como 

esse enfrentamento se dava em ambas as redes de ensino, no contexto do Ensino 

Fundamental. Contudo, vimo-nos compelidas a alterar nosso plano de ação, em virtude 

de não termos tido acesso à rede particular de ensino por razões que extrapolam o arbítrio 

da pesquisadora.  

Em face da nova realidade que se nos apresentava, evoluímos a ideia inicial desta 

pesquisa para a realização de um estudo de caso, que envolveria apenas um colaborador, 

professor de Língua Portuguesa do nono ano do Ensino Fundamental. Ao mesmo tempo 

em que nos encontrávamos na fase de revisão de literatura científica, buscávamos acesso 

junto às escolas públicas de Campina Grande para definir onde se realizaria a parte de 

campo de nosso estudo e quem atuaria como nosso colaborador. Também nos deparamos 

nesse ponto com muita resistência, por parte dos diretores de escola, a permitir o nosso 

acesso, por mais que esclarecêssemos que nossa pesquisa não se destinava a reforçar a 

ideia de que o professor não empreendia um trabalho pedagógico confiável e que em sala 

de aula nos comportaríamos como mera observadora.  

Devemos dizer que sentimos na pele os efeitos de uma vasta memória de 

acusações e pouca ou nenhuma contribuição para a escola fomentada pela figura do 

pesquisador em campo, visto não apenas como um outsider, mas também como um 

intelectual ameaçador para o regimento das atividades escolares. Após termos nosso 

acesso negado em mais cinco escolas estaduais, finalmente fomos aceitas por uma. E nos 

surpreendemos agradavelmente com a surpresa de a professora de Língua Portuguesa do 

nono ano desta escola que tão gentilmente nos acolheu ser, de fato, uma conhecida nossa 

de outras datas.  
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Ambas havíamos feito o curso de graduação na Universidade Federal de Campina 

Grande38 (UFCG), e cursado diversas disciplinas juntas. Eis um fato que não estava 

previsto inicialmente: pesquisadora e colaboradora se conheciam e dispunham 

praticamente da mesma formação inicial. Longe de atrapalhar o andamento da pesquisa, 

isto de fato auxiliou no andamento do processo, fazendo com que a colaboradora não 

enxergasse a pesquisadora como um outsider e tivesse clareza e confiança quanto à lisura 

de nossas intenções e procedimentos.    

A partir das respostas conferidas ao item “Dados Pessoais e Profissionais” do 

Questionário39, respectivamente, o perfil traçado de nossa colaboradora mostra que se 

trata de uma jovem, na faixa etária entre 20 e 30 anos de idade, contando com quatro anos 

e meio de experiência profissional. Apesar de ela não ser propriamente recém-formada, 

visto que concluiu a graduação no ano de 200340, sua formação acadêmica ainda está 

bastante presente, não só em seu discurso, mas no planejamento do ano letivo41 e na forma 

como a docente conduziu o trabalho com leitura e escrita, conforme veremos no decorrer 

deste capítulo.  

A formação acadêmica da docente contempla um curso de graduação feito em 

período integral em universidade pública, seguido por um curso de Mestrado em 

Linguística, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)42. O fato 

de a professora ter mestrado também não estava previsto inicialmente por nós como um 

pré-requisito para a seleção do colaborador, mas terminou se mostrando como sendo de 

fundamental importância para nossa reflexão acerca da influência da formação acadêmica 

do docente – seja ela inicial ou continuada – em seu exercício profissional.  

Ainda com relação ao referido item do Questionário, depreendemos a informação 

de que a docente trabalha em duas escolas, sendo uma particular e a outra pública, 

constituindo esta última o campo da presente pesquisa. Lecionando para mais de trezentos 

alunos, dentre as duas redes de ensino, podemos imaginar o quanto a professora se 

desdobra na tentativa de atender às especificidades e interesses de suas turmas, em 

conformidade, na medida do possível, com suas concepções acerca de como deve ser 

empreendida a prática docente em Língua Portuguesa. Apesar de possuir tantos alunos, 

                                                 
38 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 22, p. 134. 
39 Consultar Apêndice A, Questionário Respondido pela Colaboradora.  
40 Consultar Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linha 9, p. 141. 
41 Consultar Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora.  
42 Consultar Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linha 25, p. 141. 
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no entanto, podemos afirmar que a turma de nono ano da escola estadual, composta por 

trinta alunos, foge do padrão de superlotação tão comum nas salas de aula brasileiras.  

No período em que estivemos em campo, de 12 de maio de 2008 a 11 de junho do 

mesmo ano, correspondendo à vigência do segundo bimestre escolar excluindo a semana 

destinada à realização dos exames, tivemos a oportunidade de conversar com a professora 

antes de entrar em sua sala de aula pela primeira vez. Foi uma ótima oportunidade para 

entrever suas expectativas e objetivos com relação à prática pedagógica, além de ficarmos 

a par da maneira como a docente enxergava os desafios da práxis e da forma como ela 

mobilizava saberes para conduzir seu trabalho de sala de aula, bem como a natureza dos 

saberes mobilizados, sob a ótica de nossa colaboradora.  

Para registrar o teor da conversa que tivemos sem a presença do gravador, a 

professora preencheu um questionário elaborado pela pesquisadora e nos concedeu uma 

entrevista43 no dia dois de setembro de 2008, nos quais pudemos identificar, além dessas 

questões, em que sentido a docente vinculava a influência de sua formação acadêmica e 

de sua experiência como professora em seu exercício profissional, os desafios e 

compensações trazidos pela docência no contexto específico de nossa pesquisa e ainda de 

que forma a colaboradora definia e avaliava a sua prática.  

O presente capítulo se constitui de três partes. Na primeira, nossas observações se 

pautam no planejamento da prática docente, levando em conta o planejamento anual das 

atividades docentes e a sua relação com as entrevistas concedidas e com o questionário 

respondido pela colaboradora. Na segunda, analisaremos a atuação da colaboradora em 

sala de aula, a partir da transcrição das aulas observadas e do material de aula utilizado 

pela professora, estabelecendo um contraponto entre a práxis efetiva e o planejamento 

feito para subsidiar essa práxis. E, na terceira parte, buscamos proceder a uma 

convergência dos dados, considerando a mobilização de saberes subjacente às atividades 

realizadas pela professora e ao seu conceito de avaliação.  

 

4.1 O PLANEJAMENTO DE UMA PRÁXIS  

 

 Iniciando nossas considerações com o item do Questionário intitulado “Dados 

Pedagógicos”, na questão de número 10, quando inquirida sobre qual seria o seu objetivo 

no ensino de LM, a colaboradora responde tratar-se de “promover processos construtivos 

                                                 
43 Consultar Apêndice A, Questionário Respondido pela Colaboradora, e Apêndice B, Primeira Entrevista 

com a Colaboradora. 
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necessários a (sic) aprendizagem da língua oral e escrita necessárias ao convívio social e 

crítico do cidadão44”, sinalizando para uma concepção construtivista do ensino, e para a 

preocupação em conferir cidadania Linguística ao aprendiz. Ela considera sua formação 

acadêmica capaz de lhe fornecer subsídio para a prática docente, chegando a afirmar ser 

capaz de relacionar plenamente a prática docente com o que aprendeu em sua “base de 

formação com o processo de ensino em sala de aula45”.  

Em resposta à questão 14 do Questionário, a professora afirma que nem sempre 

suas condições de trabalho lhe permitem aplicar de forma plena e sistemática o que 

aprendeu na Academia, não em virtude de possíveis lacunas de formação, mas devido ao 

despreparo dos alunos, à falta de recursos da escola pública e ao ritmo de vida atribulado 

da docente, sendo obrigada muitas vezes a condicionar aspectos da práxis à falta de tempo 

e às limitações materiais e humanas da instituição escolar. Ao descrever sua prática 

docente, na questão 15 do referido instrumento de análise, a colaboradora acena para um 

caráter eclético de sua atuação, como forma de não se ater a uma única corrente teórico-

metodológica para subsidiar o trabalho em sala de aula.  

Os aspectos do ensino de LM apontados pela colaboradora como norteadores de 

sua prática são o trabalho com leitura e produção textual a partir do planejamento e 

execução de sequências didáticas. Há também uma preocupação com o estudo do oral em 

situações formais, fomentado a partir do trabalho com leitura, permitindo a realização de 

debates no momento da interpretação textual. A resposta conferida à questão 11 do 

Questionário revela que a docente empreende um foco maior ao processo de produção 

textual, havendo a preocupação em promover a reescrita e a diversidade textual.  

A primeira entrevista concedida pela colaboradora confirma e expande a discussão 

presente nas respostas ao Questionário. A professora afirma já ter entrado para a 

Academia enquanto aluna com uma noção mais ou menos precisa de como se constituía 

a prática docente, por ser filha de uma educadora46. Discorre sobre os desafios, 

inquietações e compensações de seu exercício profissional, as dificuldades específicas da 

turma de nono ano da rede pública da cidade de Campina Grande e sobre o que pensa a 

respeito da relação teoria-prática47.  

                                                 
44 Consultar Apêndice A, Questionário Respondido pela Colaboradora. 
45 Consultar Apêndice A, Questionário Respondido pela Colaboradora, resposta à questão 13. 
46 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 13, p. 134. 
47 Para uma visão global do discurso da colaboradora, remetemos o leitor à apreciação do texto integral da 

entrevista, presente no Apêndice B. 
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Com relação a esta última, julgamos pertinente a reflexão feita pela colaboradora 

sobre sua formação acadêmica. Vejamos o Exemplo (01):  

 

 
Exemplo (01): 

bom, a minha formação acadêmica (+) a meu ver foi... muito:: como é que eu 

posso dizer... con/contri/contribuiu muito pra minha prática... docente. Foi uma 

formação sólida, né, muito enriquecedora... e ampla... porque ela trouxe a visão 

da teoria Linguística, né, por ter contato com essa... com essa teoria 

Linguística, seus fundamentos aprofundadamente nas várias perspectivas... e 

trouxe também, apesar de ter sido no finalzinho... do curso de graduação... a 

relação com a prática... educativa... que é uma prática que eu já venho... eh/que 

eu tenho uma relação com ela já desde criança, porque eu sou filha de uma 

educadora... então eh/eh/eh... é algo que não me era estranho. Então na 

graduação eu tive a oportunidade de inter-relacionar teoria e prática, e essa 

formação eu tenho ela como muito sólida, principalmente a da graduação. A 

do mestrado aprimorou meu lado pesquisadora, e como a minha pesquisa era 

na área de ensino, então também me fez crescer muito como profissional do 

ensino. Mas basicamente a graduação foi o que me deu o alicerce mesmo pra 

o que eu hoje faço em sala de aula (Apêndice B, Primeira Entrevista com a 

Colaboradora, linhas de 6 a 18, p. 134). 

 

 

Há bastante coerência entre o posicionamento apontado no Questionário48 e o 

presente nesse trecho da primeira entrevista. Ao discorrer sobre sua formação acadêmica, 

a colaboradora confere uma maior ênfase à inicial, a qual ela considera como tento sido 

uma formação sólida, pois lhe proporcionou o contato não apenas com as teorias 

Linguísticas, mas também um contato com a prática. É apontado neste exemplo o 

descompasso entre teoria e prática experimentado pelos cursos de licenciatura, 

confirmando as colocações de Geraldi et al. (1996) e Rafael (2001a), já que nossa 

colaboradora49 só teve contato com a prática de ensino no final do curso de graduação.  

Arriscamos afirmar que a lacuna da pouca exposição à prática de ensino durante 

a graduação foi solucionada pela colaboradora com o auxílio de um fator oriundo de sua 

experiência de vida. Por ser filha de uma educadora e conviver com questões pertinentes 

ao sistema educacional desde a infância, certamente a colaboradora já dispunha de 

representações do ato de ensinar, talvez fortes o suficiente para influenciar a sua prática 

docente atual.  

O mestrado aparece como uma espécie de coadjuvante da formação acadêmica da 

docente: serviu para aprimorar seu lado pesquisadora e, com isso, de certo contribuiu para 

a prática docente, mas não exerceu sobre esta profissional o mesmo impacto do curso de 

                                                 
48  Consultar Apêndice A, Questionário Respondido pela Colaboradora, questão 13. 
49  E também a própria pesquisadora. 
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graduação. Essas considerações nos permitem constatar, neste exemplo, a presença e 

interação de dois saberes específicos mobilizados pela docente em seu exercício 

profissional: por um lado, existe o conhecimento acadêmico, proveniente do acesso à 

universidade e, consequentemente, ao pensamento científico. Por outro lado, há o 

conhecimento empírico, manifestado sob a forma de representações feitas pela 

colaboradora desde a infância acerca do ato de ensinar provenientes da observação e 

convivência com a mãe educadora.  

Ao ser inquirida acerca de como descreveria a sua práxis, assim se expressa a 

colaboradora: 

 

 
Exemplo (02): 

bom... pra dizer hoje como é que eu concebo o que eu faço quando eu ensino... 

eh... eu preciso dizer que eu sou uma pessoa extremamente aberta e eclética... 

que não me prendo a nenhuma corrente teórica específica. Lógico que eu tenho 

algumas perspectivas teórico-metodológicas do ensino de língua que me 

subsidiam... mas que eu busco sempre mesclar o que tem de bom de cada 

corrente pra tá embasando a minha prática. É uma prática pautada sempre no 

texto como o centro da aula... de Língua Portuguesa... de onde parte tudo... e 

também... pe/pelo menos eu pretendo... seguir essa/essa lógica... apesar de que 

às vezes a gente não consegue na prática exatamente fazer o que a gente sabe 

que é correto por diversas contingências... mas eu busco... eh/eh:: seguir o 

que... eh/eh... essa prática de o TEXTO como norteador do ensino de língua 

materna busca trazer. Né? Então pautado em muita leitura... muita escrita... e 

análise Linguística... e muito diálogo com os alunos... né? E tem a ver não só 

com a minha formação Linguística especificamente, mas principalmente com 

a minha formação em educação, né, como eu lido em sala de aula diz respeito 

muito a como eu penso a educação (Apêndice B, Primeira Entrevista com a 

Colaboradora, linhas de 26 a 40, p. 134).  

 

 

O discurso da professora no Exemplo (02) deixa ecoar o discurso dos PCN, ao 

afirmar que empreende a prática de ensino de Língua Portuguesa centrada sempre no 

texto – ou pelo menos quando a realidade de sala de aula assim o permite, já que a docente 

sinaliza que nem sempre é possível empreender o que ela julga ser correto devido à 

necessidade de adaptação às contingências de sua realidade profissional. O trabalho com 

a língua contempla atividades de leitura, escrita e análise Linguística, havendo ainda 

espaço para o oral, através do estabelecimento do diálogo entre professora e alunos. Com 

relação às teorias Linguísticas responsáveis pelo embasamento teórico da práxis, na 

ocasião da primeira entrevista a colabora afirma não se prender a uma corrente teórica 

específica, mas absorver o que cada uma tem de melhor. Essa postura será, como veremos 

adiante, relativizada na segunda entrevista, quando a colaboradora afirma ter sua base 

acadêmica voltada para a teoria dos gêneros discursivos, de orientação bakhtiniana.  
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A professora elenca na primeira entrevista o fato de os alunos acreditarem “não 

saber português50” como um dos desafios por ela enfrentados na práxis. Consideramos 

que a causa principal desse fato não reside na questão da variação Linguística, conforme 

concluiu a colaboradora51 mediante a realização de uma avaliação diagnóstica no início 

do ano e prevista pelo planejamento anual da docente52. Essa constatação feita pelos 

alunos de que “não sabem português”, porque seria uma língua “muito difícil”, constitui, 

segundo Antunes (2003), uma das principais causas do insucesso escolar na disciplina 

Língua Portuguesa. Para nós, ao afirmar não saber português, os aprendizes, na verdade, 

estão atentando para a falta de domínio das categorias, nomenclaturas e regras 

gramaticais, um déficit que a própria colaboradora reconhece na turma. É o que podemos 

ver no Exemplo (03), quando a professora discorre acerca das limitações da turma: 

 

 
Exemplo (03): 

E na questão da análise Linguística é a:: questão da falta de conhecimento das 

categorias gramaticais mesmo... que eles até viram em outros anos... mas viram 

de uma maneira tão automatizada, tão... de/decoreba, né, memorizado... que 

aquilo ficou nos outros anos... quer dizer, eles não trouxeram como 

aprendizado de análise Linguística pra os demais (Apêndice B, Primeira 

Entrevista com a Colaboradora, linhas de 74 a 78, p. 135). 

 

 

A nosso ver, o Exemplo (03) denuncia a iniquidade de um trabalho com LM que 

tome o ensino de nomenclatura e taxonomia gramatical como um fim em si mesmo, e não 

como um meio de adentrar em questões de análise Linguística. O ensino de gramática 

tradicional não aliado a práticas de análise Linguística que privilegiem o texto como ponto 

de chegada e de partida de todo o trabalho linguístico (BRASIL, 2000), além de não 

possibilitar a reflexão acerca das questões de língua e a continuidade da aprendizagem 

dos conteúdos, levando os alunos a já iniciarem o ano letivo seguinte defasados com 

relação à aprendizagem dos conteúdos do ano letivo anterior, está longe de cumprir a 

recomendação dos PCN (BRASIL, 2000, p. 39), segundo a qual a verdadeira função do 

ensino de análise Linguística deve ser a de “imprimir maior qualidade ao uso da 

linguagem”.   

No caso específico de nossa colaboradora, além da falta de familiaridade dos 

alunos com relação ao conhecimento das categorias gramaticais, a turma ainda havia 

                                                 
50 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 115, p. 136.  
51 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 113 a 116, p. 136. 
52 Consultar Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora, Item 4, subitem 4.1 – “Procedimentos 

metodológicos de ensino”, p. 294-295. 
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experimentado, conforme definiu a professora, uma “história de ensino malograda53”, 

passando pela situação absurda de nunca haver contado com um “professor pra valer de 

Língua Portuguesa54”, conforme os próprios alunos definiram. Mas que professor seria 

esse? A própria colaboradora responde. Para ela, tratar-se-ia de “um professor que 

abordava a língua em suas diversas dimensões55”. Em outras palavras, um professor 

habilitado a abordar o fenômeno linguístico com propriedade e mediante a conjuntura do 

uso e das especificidades do contexto de produção.  

Talvez outro aspecto dessa história de ensino malograda seja o próprio perfil da 

turma, elencado pela colaboradora como uma dificuldade a ser contornada por sua práxis. 

É o que podemos depreender do Exemplo (04) a seguir: 

 

 
Exemplo (04): 

Não é mole trabalhar num... com o nível de nono ano numa turma que tem 

dúvidas de quinta série, né?... que é o sexto ano hoje em dia. Certo? Então... 

aí... é esse/ esse seria o maior desafio. O outro... também... de/com re/relação 

ao perfil da turma, de alunos que não têm prática de leitura e escrita em casa... 

de alunos que não sabem o que é um/ler um livro de capa a capa, que não leem 

nem gibi nem jornal, não leem nada... de repente eu chegar pra esse aluno e 

dizer “olha, você tem que ler. Ler é importante”. Né? Isso é também outro 

desafio (Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas de 143 a 

149, p. 136). 

 

 

Podemos perceber que se trata dos filhos de uma comunidade carente do 

município de Campina Grande, e que não encontram em casa a correspondência 

necessária para que o trabalho com leitura e escrita renda frutos substanciais, visto que 

suas famílias não são familiarizadas com práticas de letramento formais. Assim, em 

virtude de esses alunos geralmente não desfrutarem em casa de práticas Linguísticas 

valorizadas pela cultura letrada, como “ler um livro de capa a capa” ou apresentar “uma 

escrita mais extensa56” e informativa, a professora se depara com uma considerável 

dificuldade no momento de convencer a turma acerca da relevância social da leitura e da 

escrita.  

A seriedade da situação se intensifica ainda mais na abordagem de análise 

Linguística. Se falta aos alunos “o conhecimento das categorias gramaticais mesmo57”, 

que eles até viram nas séries anteriores, mas não trouxeram como conhecimento prévio 

                                                 
53 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 274 e 275, p. 139. 
54 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 132, p. 136. 
55 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 133 e 134, p. 136. 
56 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 73, p. 135. 
57 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 75 e 76, p. 135. 
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para a aprendizagem dos conteúdos de análise Linguística, é porque a esses alunos falta 

algo. Assim, em conformidade com as colocações de Albuquerque (2006a), é patente o 

fato de que a democratização do ensino gerou um alunado heterogêneo, cujo perfil não se 

mostra em sintonia com os saberes a ensinar consagrados pela escola.  

Tal heterogeneidade, ainda segundo a autora, pode levar o professor a 

implementar mudanças na natureza do saber a ensinar. Isto ocorreu com nossa 

colaboradora, conforme atesta o Exemplo (05): 

 

 
Exemplo (05): 

Então eu FIZ essa/essa sondagem... e depois dessa sondagem, de acordo com 

essas lacunas que eu percebi... eu fui... primeiro... adequando a questão de 

conteúdo, de grade conteudística pro nono ano... tive que fazer umas 

ada/adaptações, mudar... trabalhar até com conteúdos que não seriam de nono 

ano, mas que eu achava que eram importantes, que não adiantava avançar pra 

outros pra que eles ficassem voando, né, sem/sem saber do que é que se tava 

falando... (Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas de 92 

a 97, p. 135). 

 

 

Ao aplicar a avaliação diagnóstica na turma no início do ano letivo, composta por 

um exercício contemplando leitura, escrita e análise Linguística58, o resultado obtido 

mostrou à docente que ela seria compelida a ministrar conteúdos que originalmente não 

fariam parte da grade curricular prevista para esta série, mas que eram absolutamente 

necessários à tentativa de contornar as dificuldades e lacunas de aprendizagem trazidas 

pelo alunado. A docente se mostra ciente de que “cada professor tenta conciliar seus 

objetivos de aquisição com a realidade à qual é confrontado” (ALBUQUERQUE, 2006a, 

p. 15), a partir do momento em que se dispõe a trabalhar com o que a escola oferece59. 

Como a noção norteadora do trabalho com análise Linguística, via de regra, ainda 

é a de sistema, e isto se verificou na práxis de nossa colaboradora, conforme veremos 

mais adiante, os alunos oriundos de classes sociais menos favorecidas e, portanto, 

proficientes num registro de linguagem bastante distanciado da norma culta, já se 

inscrevem no processo educacional em desvantagem. Conforme apontou Bezerra (2002), 

essa configuração do ensino de LM favorece as crianças provenientes das classes sociais 

mais abastadas, familiarizadas com práticas formais de letramento e que, por esse motivo, 

ingressam na escola trazendo de casa uma bagagem cultural valorizada pela instituição.  

                                                 
58 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas de 89 a 90, p. 135. 
59 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 194 e 195, p. 137. 
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E assim, a escola, sob o pretexto de promover a inclusão social, acaba por fazer 

exatamente o contrário, gerando no professor, principalmente no da rede pública, 

inquietações que dizem respeito a como contornar as dificuldades impostas pelo perfil da 

turma (deficitário, do ponto de vista da escola), a fim de conferir-lhes cidadania 

Linguística através do conhecimento das diversas manifestações linguístico-discursivas e 

do domínio de suas igualmente diversas possibilidades de realização. Podemos detectar 

essa inquietação no planejamento anual da professora60, quando ela delimita como 

objetivo geral de sua intervenção pedagógica a ação de “propiciar aos aprendizes o acesso 

a conhecimentos linguísticos e discursivos com os quais o sujeito opera ao participar das 

práticas sociais mediadas pela linguagem”.  

Essas mesmas inquietações se fazem presentes no momento da primeira 

entrevista, quando a professora afirma que os alunos possuem lacunas nos três aspectos 

do ensino de LM: leitura, escrita e análise Linguística, oriundas da falta de familiaridade 

dos aprendizes com relação às formas de expressão prestigiadas pela cultura letrada e, por 

conseguinte, pela escola. A professora aponta também para a falta de interesse em estudar 

a Língua Portuguesa como um possível fator condicionante dessas lacunas, o que 

justifica, para ela, a necessidade de despertar o gosto pelo estudo da língua. É o que atesta 

o Exemplo (06):  

 

 

Exemplo (06): 

então eu fiz um projetinho de leitura em que uma vez na semana eles tinham 

que ir à biblioteca e escrever, relatar algo sobre o que leram... certo? Então aí 

eu já tava com a leitura e com a escrita... de modo que eles tomassem primeiro 

o GOSTO pelo ensino con/pelo estudo consciente da língua. Tá? Depois eu/eu 

trouxe filmes, trazia sempre textos eh:: buscando gêneros na sua situação real 

de produção pra que ele, estimulados a entender situações verídicas de uso da 

linguagem, eles pudessem perceber qual a importância de estudar a linguagem. 

Porque eu acreditava que essas lacunas também se davam pela falta de 

interesse em estudar a Língua Portuguesa, né, de só cumprir tabela na escola 

dos conteúdos mínimos. “Ah, eu quero decorar pra passar a prova e... quando 

no final do ano... eh/eh:: ser aprovado”. Então eu disse “não, eu tenho que 

trabalhar nesses meninos o interesse pra estudar a Língua Portuguesa... pra que 

DEPOIS... eu possa tá explicando uma noção a/eh... de escrita, de leitura, de 

gramática... e eles entendam por que é que eles têm que estudar aquilo”, né? 

(Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas de 100 a 113, p. 

135-136). 

 

 

                                                 
60 Consultar Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora, Item 2, subitem 2.1, p. 291. Esclarecemos que a 

colaboradora não trabalha com a elaboração de planos de aula, sendo este o motivo de não os termos 

coletado como instrumento de análise. 
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A partir da análise desse exemplo, percebemos a preocupação da docente em 

empreender um ensino ancorado em situações concretas de uso da linguagem, que tivesse 

uma relevância para os alunos e que fosse capaz de despertar neles o interesse pelo estudo 

das questões de linguagem, como forma de superar a “história de ensino malograda” 

experimentada pela turma. Embora não tenha sido inquirida pela pesquisadora acerca dos 

motivos que justificam esse estudo, eles podem ser elucidados a partir da análise do 

Questionário e do Plano de Ensino da colaboradora, conforme previamente explicitado. 

Em linhas gerais, podemos depreender a partir da análise dos instrumentos mencionados 

que o estudo da língua seria pertinente para promover a superação de uma situação de 

desvantagem social, promovendo a adequação necessária ao trato com as situações 

formais mediadas pela linguagem. Isto se confirma no Exemplo (07) a seguir: 

 

 
Exemplo (07): 

Então eu comecei a unidade depois da avaliação diagnóstica, falando de 

variação Linguística... no plano de curso tu vai ver que tem lá... pra:: trabalhar 

primeiro a consciência do que é língua, de que a língua varia de que ela é 

dinâmica... pra depois trazer... pra realidade deles. “Olha, eu sei que eu tô 

dominando uma variação Linguística que não é a culta... e eu sei também que 

eu tenho que aprender a culta... porque a/haverá situações formais na minha 

vida... que eu vou ter que lançar mão dela”. (Apêndice B, Primeira Entrevista 

com a Colaboradora, linhas de 116 a 122, p. 136).  

 

 

Para nós, o ponto mais relevante da primeira entrevista foi quando a professora 

adotou um posicionamento no tocante à relação teoria-prática. Quando inquirida se a 

formação acadêmica era suficiente para enfrentar os desafios impostos pela práxis, a 

colaboradora revela uma postura um tanto incisiva, e até certo ponto destoante do discurso 

proferido por nós não apenas na presente pesquisa, mas também em Paiva (2007). 

Analisemos o Exemplo (08): 

 

 
Exemplo (08): 

muita gente... me dizia quando eu entrei pra universidade, até depois de ter 

saído, que disse “ah:: uma coisa é na teoria... outra coisa é na prática”. Eu sou 

sincera a dizer... que... se a gente tá encontrando algum problema na teoria é 

porque a gente não entendeu bem a teoria. Ou senão tem a visão INGÊNUA 

de achar que a teoria tem que ser aplicada ipsis litteris... e que a gente, enquanto 

professor, não tem que fazer NENHUM inf/esforço pra adequá-la à prática. E 

f/e nem pensa em fazer, em pens/eh/eh/eh:: na hipótese de que a própria prática 

pode informar a teoria. Então EU ACHO que a minha formação me deu 

subsídios pra orientar a minha prática. Agora... o que eu/o que a minha 

formação me mostrou... foi uma situação ideal, que pode ser realizada, mas 

que por negligência da:: educação pública... de diversos aspectos políticos que 

a gente não precisa entrar em detalhes aqui... ela não/não é viável. Então o ideal 

não é viável por decisões que não são educacionais, e sim políticas... no/no 
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âmbito escolar. Então eu acho que o que eu aprendi na formação realmente 

pode ser aplicado. Certo? Agora eu tinha que ter uma situação de trabalho, 

condições de trabalho mais favoráveis pra poder aplicar aquilo ali. Certo? E 

que não necessariamente eu tenho que pensar que a teoria informa/que a teoria 

se aplica ou se adéqua à prática de uma maneira ingênua, pensando que aqui tá 

uma receita que eu tenho que aplicar lá. Eu penso que a teoria se adéqua à 

prática porque eu vou lançar mão da teoria como uma ferramenta, ou como 

ferramentas que eu vou usar e moldar pra moldar minha prática da maneira que 

eu quero. E que é uma ferramenta que vai ter que ser aliada a... o alunado. O 

alunado também constrói comigo em sala de aula. Então eu acho que quem 

disse que a teoria tá longe da prática é porque tem a visão ingênua de que a 

teoria tem que ser receita de bolo. Eu fico pensando assim. (Apêndice B, 

Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas de 237 a 259, p. 138-139). 

 

 

A professora rejeita tacitamente a concepção, por nós defendida, de que haja uma 

descontinuidade entre teoria e prática no exercício da docência. Para ela, parece não 

existir falhas na teoria, uma vez que “se a gente tá encontrando algum problema na teoria 

é porque a gente não entendeu bem a teoria” (linhas 239-240). Embora não acreditemos 

que nenhum construto teórico se baste por si só, e que continuemos defendendo a noção 

de que, nas salas de aula de Língua Portuguesa no Brasil, muito das teorias Linguísticas 

aprendidas na universidade, na maioria das vezes, passa longe da prática docente. 

Rendemo-nos à evidência de que a professora parece estar bastante consciente com 

relação à existência de condições efetivas no processo de formação inicial que promovam 

a transposição didática.  

Por outro lado, a colaboradora se alinha com a nossa concepção, quando 

reconhece a existência de uma descontinuidade entre teoria e prática. A concepção, tida 

por ela como ingênua, de que quem advoga pela existência de tal descontinuidade 

desconhece a impossibilidade de o professor empreender uma aplicação literal dos 

conhecimentos científicos, com os quais, travou contato no momento da formação em seu 

ofício de professor de português. De fato, basta nos reportarmos a Rafael (2001a e 2001b) 

e a Albuquerque (2006b) para constatarmos a existência de reformulações, adaptações ou 

mesmo deformações dos conteúdos a ensinar, apontando para a impossibilidade de uma 

aplicação direta da teoria à prática. Uma aplicabilidade linear da teoria seria uma 

aspiração utópica pela completude, algo que, como a própria colaboradora constata, 

reporta-se ao infinito61, e, portanto, ao inalcançável.  

Outro fator elencado pela professora para a contestação da descontinuidade entre 

teoria e prática seria a falsa pretensão embutida nesse fator de que ao docente não caberia 

nenhum esforço para adequar o que aprendeu na Academia às contingências da prática, 

                                                 
61 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 297, p. 139. 
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ou mesmo a impossibilidade de que a própria prática venha a servir de material de base à 

teoria. De nossa parte, acreditamos que todos esses fatores mencionados pela 

colaboradora são dignos de nota, mas para relativizar a questão. Talvez falar na existência 

de um divórcio entre teoria e prática seja uma postura um tanto quanto radical, e as 

considerações da colaboradora soem como um convite não só à reflexão, mas à 

relativização de conceitos e de uma postura epistemológica que por algum tempo nos foi 

bastante simpática.  

A visão mostrada pela professora acerca da função da teoria na conjuntura da 

práxis é digna de nota. A colaboradora defende que a teoria deve ser entendida como uma 

ferramenta para o trabalho em sala de aula, e que jamais deve ser compreendida como 

uma receita a ser seguida passo a passo, como se o processo de ensino-aprendizagem 

fosse algo tão facilmente equacionável. Concordamos plenamente com ela nesse ponto, 

e endossamos o posicionamento da docente com a reflexão de que é justamente essa 

noção que parece faltar a Bagno (2003), quando delimita o perfil de um professor de LM 

totalmente apartado não só da realidade escolar, mas do Brasil como um todo.  

Ao afirmar que, no âmbito escolar, “o ideal não é viável por decisões que não são 

educacionais, e sim políticas62”, a professora se mostra ciente do fato de que o professor 

não atua à parte do sistema educacional, livre para tomar decisões e conduzir o processo 

de ensino-aprendizagem como se não houvesse nenhuma instância hierarquicamente 

superior a ele, e que acaba por influenciar alguns aspectos da práxis.  

Ao contrário; se a conjuntura política, através, por exemplo, de decisões que 

desprestigiam os interesses da educação no Brasil, ou mesmo através da pouca 

importância conferida a ela em períodos não eleitorais, desfavorece a realização do ideal 

em sala de aula, que, segundo a colaboradora, seria praticável, isto é uma evidência de 

que o professor não é aquele profissional idealizado por Bagno (2003) por razões outras, 

que não dizem respeito à sua formação ou às suas convicções quanto ao que seria uma 

prática “correta”, sintonizada com os conhecimentos adquiridos na Academia. A questão 

é muito mais intrincada, passando, dentre outros aspectos, pela necessidade de 

cooperação do alunado e pela existência de condições de trabalho favoráveis (ZAGURY, 

2006).  

Vale lembrar que é cômoda a posição de classificar o professor de português como 

um profissional que, ao deixar a universidade e ingressar no ensino escolar de LM, parece 

                                                 
62 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 247 e 248, p. 138. 
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esquecer-se das aulas de Linguística que teve. Não devemos perder de vista, portanto, o 

fato de que o professor de português – mesmo nossa colaboradora, sendo mestre em 

Linguística – cumpre, em sala de aula, atribuições outras, voltadas para o caráter 

imediatista das situações que se apresentam e que nem sempre são previstas pelo docente, 

uma vez que “[...] acontecem na sala de aula desvios e conflitos, que tomam caminhos 

inesperados e impregnam o espaço de incertezas e complexidades” (HORIKAWA, 2004, 

p. 122). Além disso, o professor de português reúne no cerne de sua identidade 

expectativas outras depositadas pela sociedade e que passam pelas representações do que 

seja ensinar português no Brasil, bem como do estatuto da própria disciplina Língua 

Portuguesa.   

Por outro lado, consideramos que a o posicionamento da professora, embora nos 

convide à reflexão acerca de até que ponto se dá a descontinuidade entre teoria e prática, 

para nós esse mesmo posicionamento também carece de relativização. Se a formação 

acadêmica, seja ela inicial ou continuada, fosse plenamente suficiente para subsidiar o 

professor no exercício da docência, a experiência, o saber-fazer que só se adquire na 

práxis, quando o professor aprende a ser professor (LIBÂNEO, 2005), todos esses fatores 

iriam para segundo plano. É inclusive o saber empírico, nem sempre agenciado pelo 

conhecimento técnico, que é mobilizado pelo professor para resolver situações 

conflituosas que inesperadamente se estabelecem no trabalho pedagógico (HORIKAWA, 

2004).  

Dispor de uma boa base acadêmica é de fato um poderoso diferencial para um 

exercício profissional mais pleno e sintonizado com as novas perspectivas que se 

delineiam para o ensino de LM em nosso país, na medida em que permite ao professor 

“ocupar brechas no sistema”, conforme aconselham Geraldi et al. (1996, p. 310). 

Entretanto, o subsídio teórico não é suficiente para abarcar a complexidade do magistério, 

fato que diariamente se comprova nas salas de aula brasileiras mediante situações 

imprevistas pela teoria, mas que exigem do professor uma resposta rápida e dinâmica 

(MOREIRA, 2007).  

Nossa colaboradora pretende dar continuidade ao trabalho com sequências 

didáticas63, como forma de empreender um ensino de LM centrado no texto, mantendo 

como eixos principais64 do trabalho os componentes leitura e escrita. O componente 

análise Linguística parece assumir uma posição secundária no plano de atuação 

                                                 
63 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 280, p. 139. 
64 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 282 e 283, p. 139. 
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metodológica da professora, o que possivelmente justifique o fato de ela trabalhar os 

conteúdos de ortografia e análise sintática à parte do trabalho empreendido com leitura e 

escrita, embasado no planejamento e execução de uma SD. É o que depreendemos do 

Exemplo (09):   

 

 
Exemplo (09): 

Agora... a gente tá continuando com o trabalho com sequências didáticas, né, 

que eu até nem falei lá no início com/com relação a:: à minha prática, eu acho 

que era:: a minha prática docente... eu esqueci de colocar, mas eu trabalho 

tendo o texto e a leitura como eixos principais, a leitura do texto e a escrita do 

texto, eu trabalho sequências didáticas que iniciam com leitura e culminam 

com escrita e reescrita. Né? Então eu quero continuar nessa perspectiva, né, 

quero ter mais tempo pra me dedicar mais a essa turma... e:: realmente ter a 

tranquilidade de, ao chegar o final do ano, senti-los mais autônomos na 

escrita... e na leitura. Essa é a minha perspectiva (Apêndice B, Primeira 

Entrevista com a Colaboradora, linhas de 280 a 287, p. 139).  

 

  

Ao analisar o Plano de Ensino da professora, correspondendo ao planejamento 

anual das atividades docentes, percebemos, no objetivo geral, a preocupação em propiciar 

ao alunado um conhecimento mais aprofundado das possibilidades que a língua oferece, 

para assim ter uma participação mais ativa nas práticas sociais mediadas pela linguagem. 

Analisemos o Exemplo (10), correspondente ao objetivo geral do Plano de Ensino da 

Colaboradora, qual seja o de:   

 

Exemplo (10): 

propiciar aos aprendizes o acesso a conhecimentos linguísticos e discursivos 

com os quais o sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela 

linguagem (Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora, Item 2, subitem 2.1, 

p. 291).  

 

 

Consideramos digna de nota a opção metodológica da professora nesse ponto. Ela 

internaliza o conceito de que cabe ao professor de LM conferir acesso ao alunado com 

relação às formas de utilização da língua em práticas sociais mediadas pela linguagem. É 

de fundamental importância partir do conhecimento prévio dos alunos acerca do domínio 

linguístico já trazido por eles de sua vivência social, visto que esses alunos, enquanto 

sujeitos sociais, já participam de práticas sociais mediadas pela linguagem, embora não 

disponham de um desenvolvimento substancial da competência discursiva para obter 

êxito em algumas dessas práticas, principalmente aquelas que pressupõem o domínio da 

língua em situações formais de produção.  
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Esperávamos, contudo, que a professora fosse sinalizar para a instrumentalização 

do alunado mediante os usos linguísticos em situações formais de emprego da língua, 

visto que a turma era composta por alunos carentes e que dificilmente teriam acesso ao 

aprendizado das práticas de linguagem em contextos formais de utilização fora da escola.  

Nos objetivos específicos do Plano de Ensino, a colaboradora delimita a 

preocupação com o aprimoramento do domínio linguístico mediante os contextos de 

produção dos discursos, além de compartimentar o ensino de LM em leitura, produção 

textual e análise Linguística, conforme atesta o Exemplo (11) a seguir: 

 

 
Exemplo (11): 

a) Estabelecer condições favoráveis para o desenvolvimento de leituras 

significativas dos textos (orais ou escritos) encontrados em diferentes situações 

sociais; 

b) Contribuir para o desenvolvimento e/ou aprimoramento do uso da 

linguagem nas mais diferentes instâncias, enfocando a produção de textos 

(orais ou escritos) adequados formal, semântica e pragmaticamente; 

c) Realizar a análise Linguística (atividades epilinguísticas e 

metalinguísticas) a partir de realizações efetivas da linguagem verbal; 

d) Realizar o estudo de obras da literatura brasileira, reconhecendo-as 

como forma/fonte de produção/apreensão de conhecimentos, num exercício de 

reconhecimento das particularidades estilísticas que matizam este tipo peculiar 

de uso da linguagem (Anexo A, Plano de Ensino, Item 2, subitem 2.2, p. 291). 

 

 

A partir da apreciação dos objetivos específicos de nossa colaboradora, 

principalmente no que concerne aos três primeiros, podemos depreender quais atitudes 

pedagógicas são tidas como compromissos da práxis a serem assumidos pela docente. 

São eles: fomentar a compreensão global das ideias do texto, seja ele oral ou escrito; 

desenvolver ou aprimorar a capacidade de escrever textos adequados às condições de 

produção do discurso em pauta (a serem delimitadas pelo gênero discursivo que norteará 

a atividade de produção textual) e promover um estudo de análise linguística centrado na 

compreensão de como se dá o funcionamento dos elementos linguísticos no âmbito do 

texto, e não na ênfase no conhecimento e domínio da nomenclatura e taxonomia 

gramatical.  

O último objetivo específico, a nosso ver, reflete uma tendência redutora 

concernente ao ensino de Literatura Brasileira, que consiste em conferir uma maior ênfase 

à caracterização dos estilos de época em detrimento do trabalho linguístico, histórico, 

social e cultural representado pela Literatura Brasileira, desde o Descobrimento do Brasil 

até a contemporaneidade. Para tornar a questão ainda mais complexa, há o aspecto de a 



85 

 

literatura ser uma expressão artística, extrapolando – quando não subvertendo – os limites 

de um estudo que se pretenda puramente linguístico.  E, como expressão artística, a 

literatura se propõe, antes de tudo, como experiência estética, sendo a aquisição de 

conhecimento algo contingencial.  

O lugar da literatura brasileira no ensino de LM no nível fundamental, embora 

mereça uma reflexão mais aprofundada, não diz respeito diretamente aos objetivos aos 

quais a presente dissertação pretende atingir, e por esse motivo será, por ora, obliterado 

da discussão65. Limitaremo-nos a constatar a adequação da colaboradora a esta tendência, 

evidenciando a íntima relação estabelecida entre a docente e o estado da arte do ensino 

do qual se constitui como um de seus agentes. Entretanto, é evidente o interesse 

manifestado pela colaboradora no sentido de proporcionar aos alunos o gosto pela 

leitura66 através do trabalho com textos literários diversos, como a crônica e o poema, por 

exemplo. 

A colaboradora confirma, no momento de elaborar o planejamento do ano letivo, 

a tendência de centralizar no docente a responsabilidade pela eficiência do ensino de LM, 

que, segundo Geraldi et al. (1996), constitui a tônica dos debates em torno da formação 

do professor. É natural conceber que um professor oriundo de uma formação acadêmica 

eficiente possua um senso de responsabilidade com a qualidade, pertinência e eficiência 

do ensino bastante pontuado. E, a nosso ver, é o que demonstra nossa colaboradora ao 

longo dos objetivos geral e específicos de seu planejamento.  

As bases teóricas do planejamento, calcadas no sociointeracionismo discursivo, 

advogam pela interação professor e alunos na construção conjunta de conhecimentos, a 

qual se dá dialeticamente. A mesma orientação se faz presente na primeira entrevista, 

quando a colaboradora afirma prezar sempre pelo diálogo67 com os alunos. Podemos 

depreender a preocupação da docente em primar pela argumentação como forma de 

favorecer a participação social e driblar os efeitos da alienação (HABERMAS, 1983).  

É possível antever, contudo, ainda com relação ao embasamento teórico da 

colaboradora, uma oscilação quanto à definição do papel do professor no trabalho 

pedagógico. O gesto de delimitar o lugar do professor no processo de ensino-

aprendizagem (MOREIRA, 2007) é definido pela colaboradora a partir de duas funções 

                                                 
65 Para maiores esclarecimentos sobre essa questão, consultar Guedes (2006), no capítulo intitulado “Uma 

nova identidade para uma nova tarefa”. 
66 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 103 e 104, p. 136. 
67 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 37, p. 134. 
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específicas a serem desempenhadas pelo docente: a de organizador e empreendedor das 

tarefas de sala de aula, agenciando o bom funcionamento da tríade aluno-língua-ensino, 

e a de mediador do ato de aprender. É o que atesta o Exemplo (12): 

 

 
Exemplo (12): 

Dessa forma, podemos afirmar que o ensino e a aprendizagem da língua 

portuguesa na escola devem ser considerados como resultantes da articulação 

de três variáveis: o aluno, a língua e o ensino. O primeiro elemento dessa tríade, 

o aluno, é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto do 

conhecimento. O segundo elemento, o objeto de conhecimento, é a língua 

portuguesa, tal como se fala e se escreve fora da escola, a língua que se fala 

em instâncias públicas e a que existe nos textos escritos que circulam 

socialmente. E o terceiro elemento da tríade, o ensino, é, nesse enfoque teórico, 

concebido como a prática educacional que organiza a mediação entre sujeito e 

objeto do conhecimento. Para que esta mediação aconteça, o professor deverá 

planejar, implementar e dirigir atividades didáticas com o objetivo de 

desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno (PCN, 

2001) (Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora, Item 3, subitem 3.2, p. 

292-293). 

 

 

Ainda que ocupe a função de mediador da construção de conhecimentos, uma 

espécie de coadjuvante do processo de ensino-aprendizagem, o professor exerce um papel 

igualmente digno de nota. Para promover a mediação entre o aluno e o conhecimento, 

nossa colaboradora recorre aos PCN para definir o seu lugar e a sua função no processo. 

Caberia ao professor, portanto, planejar e desenvolver atividades que levassem o aluno a 

refletir sobre a língua, permitindo ainda que este se comporte como sujeito da 

aprendizagem.  

No subitem (3.2) das Bases Teóricas do Plano de Ensino, intitulado “O modelo de 

gênero e as sequências didáticas para o ensino de língua materna”, nossa colaboradora 

parece incorporar o conceito proposto pela Linguística de que cabe ao ensino de LM 

promover o desenvolvimento da competência discursiva do aprendiz, ao defender que 

“[...] o real objetivo do ensino de língua materna é aumentar as potencialidades e os 

recursos linguísticos do aluno, preparando-o para a compreensão e o uso adequado da 

língua nas diversas situações68”. E, para atender “às reais necessidades dos alunos69”, a 

docente ancora sua proposta teórico-metodológica numa abordagem ampla e sistemática 

dos gêneros textuais, fundamentando-se, para tanto, em Schneuwly e Dolz (1994 apud 

PLANO DE ENSINO DA COLABORADORA, 2008).  

                                                 
68 Consultar Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora, Item 3, subitem 3.2, p. 292-293. 
69 Idem, p. 292-293. 
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A partir da análise do planejamento anual da colaboradora, é possível delimitar 

algumas atribuições do professor, as quais passam pelo trabalho com o livro didático e 

por limitações impostas pelo perfil da turma. Como o livro didático, segundo a 

colaboradora, não promoveria satisfatoriamente o estudo dos gêneros, já que muitos deles 

seriam “[...] malformados e com sérios problemas quanto aos critérios de textualidade70”, 

caberia ao professor suprir as deficiências do material didático. Além disso, como para 

os alunos da rede pública, oriundos de classes sociais menos favorecidas, a escola muitas 

vezes é a única via de acesso às práticas Linguísticas prestigiadas pela cultura letrada, 

seria ainda papel do professor promover a apropriação dessas práticas Linguísticas. E isto 

se daria através de um trabalho pedagógico amplo e sistemático tomando por base a 

exploração de uma variedade de gêneros textuais através do planejamento e execução de 

sequências didáticas.  

Percebemos, então, mediante a análise do planejamento anual das atividades 

docentes da colaboradora, que a função do professor oscila entre a de mediador da 

construção de conhecimentos e a de promotor do acesso e domínio das práticas 

discursivas, vistas como um bem de consumo, já que são passíveis de conferir ascensão 

social (PIMENTA, 2002). A nosso ver, essa oscilação é uma marca indelével da atual 

crise da identidade docente, conforme concebida por Moreira (2007), na qual a 

colaboradora busca definir a função que ela deve cumprir enquanto professora no sistema 

educacional. Outra marca da crise pode ser identificada na ausência do salutar meio-termo 

entre ambas as funções, ainda por ser definido.  

Na entrevista e no questionário, a professora afirmou trabalhar com sequências 

didáticas. Dessa forma, julgamos oportuno, a partir do construto teórico 

sociointeracionista, recuperar, ainda que brevemente, o que se entende por sequência 

didática71, de acordo com Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Esta nossa opção se 

justifica pelo fato de que os procedimentos teórico-metodológicos propostos pelos 

referidos autores, embora originalmente idealizados para o ensino do francês como língua 

materna, têm sido apontados como uma referência para o ensino de português no nível 

fundamental em nosso país, em virtude da contribuição que podem oferecer ao 

desenvolvimento da competência discursiva do aluno, com base no estudo sistemático da 

língua a partir de um gênero textual específico.  

                                                 
70 Idem, p. 292-293. 
71 Doravante SD. 
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Essa proposta, inclusive já balizada pelos PCN, está sendo concretizada em maior 

ou menor grau pelos livros didáticos de português aprovados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD), embora saibamos que a abordagem dos manuais didáticos no 

tocante ao estudo de LM centrado no texto ainda não encontrou um nível de excelência 

ou mesmo de proporcionalidade entre as atividades contemplando a leitura, o oral, a 

escrita e a análise linguística. Pareceu-nos oportuno, dessa forma, investigar como a 

colaboradora assimila e empreende em sala de aula o conceito de SD.  

Os referidos autores advogam que, para delimitar a estratégia didática a ser 

adotada para o ensino das modalidades oral e escrita, o professor deve proceder a uma 

coleta de documentos autênticos, para constituir o corpus a ser trabalhado. Em seguida, 

um modelo didático do gênero a ser ensinado deve ser construído, adaptando-o para 

atender aos seus propósitos mais imediatos. A realização de uma SD previamente 

elaborada pelo professor é o passo mais seguro nessa direção. O referido procedimento 

toma um gênero textual como objeto e é definido como sendo “um conjunto de atividades 

escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 

escrito” (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 97).  

A SD, portanto, é um procedimento didático-pedagógico centrado na aquisição de 

procedimentos e práticas, tendo por objetivo, além do subsídio ao trabalho do professor, 

favorecer ao aluno o conhecimento pleno e sistemático de um determinado gênero. Neste 

procedimento, há lugar para a exploração de todos os aspectos relevantes do estudo da 

língua, inclusive o de gramática, que deve enfocar a língua em seu funcionamento. Dessa 

forma, o ideal é que o componente Análise Linguística seja integrado ao estudo do gênero 

enfocado pela SD, tomando como ponto de partida ocorrências legítimas das produções 

textuais dos alunos nas quais seus problemas e dificuldades com relação a este aspecto 

possam ser evidenciados, para então serem abordados com mais eficiência pelo professor.  

A SD, de acordo com os autores, propõe-se a conferir ao aluno o domínio de um 

determinado gênero, permitindo-lhe escrever ou falar com eficiência numa situação 

interativa específica. Assim, a SD proporciona o acesso a instâncias Linguísticas 

institucionalizadas, auxiliando no desenvolvimento da competência discursiva do 

aprendiz. Uma SD é sistemática e modular, partindo sempre de um gênero textual, oral 

ou escrito. Ela oferece diversidade textual e situacional, além de pressupor uma avaliação 

formativa. Este procedimento segue o eixo COMPLEXO  SIMPLES  COMPLEXO, 

mediante uma perspectiva construtivista e social. O esquema estrutural da SD sugerido 

por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) apresenta, respectivamente, os seguintes 
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momentos, a serem desenvolvidos em sala de aula: a apresentação da situação, a produção 

inicial, os módulos e a produção final.  

No momento da apresentação inicial, o professor descreve em detalhes a tarefa 

de expressão oral ou escrita a ser realizada pelos alunos. Em seguida, os aprendizes devem 

elaborar um texto, oral ou escrito, o que corresponde à primeira produção, atividade 

reguladora da SD. Esta primeira produção não é avaliada quantitativamente, pois sua 

função é mostrar ao professor os conhecimentos prévios da turma acerca do gênero a ser 

trabalhado.  

O próximo passo é a aplicação de módulos, quantos o professor julgar necessários, 

constando de diversos exercícios e atividades para favorecer o domínio do gênero e 

também para trabalhar de forma sistemática e aprofundada as dificuldades apresentadas. 

Esses módulos devem estar “ligeiramente acima das possibilidades dos alunos” (DOLZ; 

NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 122), para que a aprendizagem seja instigante 

como a superação de um desafio.  

Concluída a etapa de aplicação dos módulos, os alunos já se encontram preparados 

para ser avaliados a partir da produção final, através da qual a turma põe em prática os 

conhecimentos adquiridos e negocia com o professor os progressos feitos na 

aprendizagem. A avaliação assume um caráter somativo, contemplando os aspectos 

abordados durante toda a execução da SD. De acordo com Pereira (2005), a relevância de 

uma SD se inscreve tanto em sua estrutura como em sua execução, uma vez que: 

 

 
no modelo de sequência didática, as atividades organizam-se modularmente 

em torno da apresentação e da produção inicial de um determinado gênero 

textual, e seguem um movimento cíclico em torno desse gênero, num processo 

ativo de construção e de reconstrução circular. Todo esse movimento visa ao 

pleno conhecimento dos aspectos constitutivos do gênero e ao domínio de suas 

formas de produção que poderão ser expressos na produção final (PEREIRA, 

2005, p. 128). 

 

 

Os autores salientam a importância de que a situação de uso da língua seja bem 

definida, para que os alunos saibam exatamente o que se espera deles. Para defini-la, o 

professor deve apresentar para a turma indicações que delimitem qual o gênero abordado, 

a quem se dirige a produção, como ela é produzida e quem a produz. Na dimensão dos 

conteúdos, é crucial que os alunos saibam sua relevância. Podemos afirmar que o 

procedimento da SD vai do complexo para o simples: com a produção final, volta-se 

novamente ao complexo, fechando-se o ciclo da aprendizagem. O conhecimento prévio 
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dos alunos é valorizado, e eles não são excluídos das decisões tomadas pelo professor no 

momento da avaliação.  

Com relação aos módulos, é essencial que haja variação dos modos de trabalho, à 

medida que o professor toma contato com as dificuldades de sua turma. Por isso, é 

indispensável que a SD conte com uma diversidade textual adequada à temática escolhida 

para ser trabalhada. Afinal de contas, é através dos módulos que os alunos “constroem 

progressivamente conhecimentos sobre o gênero” (DOLZ; NOVERRAZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 106).  

Tomando por base este referencial teórico, podemos afirmar que existem 

diferenças com relação ao conceito de SD formulado por Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004) e à prática pedagógica da colaboradora, conforme será analisado mais adiante. 

Entretanto, reportando-nos à parte do planejamento anual da professora destinada à 

delimitação dos “Procedimentos metodológicos de Ensino”, verificamos que ela se 

reporta a Dolz e Pasquier (1996 apud PLANO DE ENSINO DA COLABORADORA, 

2008) para definir o conceito de SD com o qual objetiva trabalhar ao longo do ano letivo.  

Com base em Dolz e Pasquier, a docente define SD como “[...] unidades de 

trabalho escolar, constituídas por um conjunto de atividades organizadas seguindo um 

número limitado e preciso de objetivos, no quadro de um projeto de apropriação das 

dimensões constitutivas de um gênero de texto e numa perspectiva englobante e coerente 

para os alunos72” Assim, o trabalho com SD’s é assumido pela docente como uma forma 

sistemática e gradual de organizar e ministrar um conteúdo a ser ensinado, com foco na 

exploração de um gênero textual. 

A professora foi bastante coerente com essa orientação no decorrer de sua prática, 

no que tange ao trabalho com leitura e escrita, conforme constataremos na análise de sua 

atuação em sala de aula. Para nós, torna-se claro o porquê da diferença conceitual e 

pragmática entre o conceito de SD proposto por Dolz e Pasquier (1996 apud PLANO DE 

ENSINO DA COLABORADORA, 2008) e o de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Os 

oito anos que separam as duas propostas podem ser o motivo do aprimoramento do 

conceito, mas, com certeza, a proposta dos primeiros autores está muito mais próxima da 

realidade profissional de uma professora com dupla jornada de trabalho, como é o caso 

de nossa colaboradora.  

                                                 
72 Consultar Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora, Item 4, subitem 4.1, p. 294-295.  
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Para nós, essa opção teórico-metodológica apresenta uma forte coerência 

pragmática com relação à articulação entre o que a docente considera adequado para 

incorporar à sua prática e ao que é viável fazer na conjuntura real de sala de aula.  Como 

forma de explicitar essa nossa afirmação, procederemos à análise da amostragem da 

práxis de que dispomos antes de nos debruçarmos sobre os prováveis motivos 

condicionantes dessa prática docente.  

 

 4.2 O MOMENTO DA AULA 

 

A professora realizou um trabalho pedagógico centrado em um gênero textual da 

modalidade escrita, a resenha, aproveitando a presença desse gênero no livro didático e 

buscando enriquecer a sua abordagem. A docente dividiu73 o ensino de Língua Portuguesa 

em três componentes básicos: leitura, produção e análise Linguística, que foram 

desenvolvidos ao longo do 2º bimestre. Como a escola onde a professora leciona 

estabelece a disciplina Língua Portuguesa, sem desmembrá-la em Literatura, Gramática 

e Produção Textual, a docente dispõe de uma maior liberdade para empreender um 

trabalho mais globalizante, no qual é possível ministrar os conteúdos com maior 

abrangência.  

No início de nossa estada em campo, principalmente nas primeiras aulas, a 

presença do gravador em sala gerou inibição por parte dos alunos e um maior 

policiamento da prática por parte da professora. Tivemos a impressão, especialmente nas 

aulas 01 e 02, quando da apresentação das transparências em torno do gênero resenha, de 

que a docente estava fazendo uma exposição para a pesquisadora, delimitando com 

clareza os seus passos anteriores e atuais e adotando uma postura crítica com relação ao 

livro didático, conforme atesta o Exemplo (13): 

 

 

 

Exemplo (13): 

No livro de vocês tem um... tem uma parte voltada pra resenha.. só que... 

gente... eu acho que foi uma maneira DETURPADA que o autor usou... pra 

mostrar resenha... mostrar a resenha como se fosse um texto que a gente faz 

uma pesquisa... nem sempre é assim... mas mesmo assim eu quero que vocês 

leiam comigo... um texto que tem na página quarenta e sete... que é uma MINI-

resenha... vamos dizer assim... é um texto bem pequenininho que a gente vai 

ler... eu vou dizer pra vocês que ele é:: limitado... ele é um pouco fraco... mas... 

                                                 
73 Ressaltamos que, como a professora não trabalha com a elaboração de planos de aula, é de nossa 

responsabilidade o apontamento do assunto de cada aula observada, constando no cabeçalho de cada 

transcrição de aula. 
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pra gente ver como a gente poderia melhorar (Apêndice D, Transcrição das 

aulas ministradas, Aula 02, linhas de 234 a 241, p. 166).  

 

 

Entretanto, com a continuidade do bimestre, professora e alunos ficaram bastante 

à vontade, e a presença da pesquisadora em sala foi incorporada com naturalidade. 

Acreditamos na autenticidade da professora em criticar o material didático adotado pela 

escola, em virtude de a nossa colaboradora ser uma profissional bastante preocupada com 

o caráter contínuo de sua formação, sendo capaz, portanto, de adotar uma postura 

reflexiva perante a sua práxis, conforme evidenciaremos ao longo do presente capítulo.  

O Exemplo (13) denota uma preocupação a nosso ver legítima da professora em 

complementar a abordagem que o livro didático oferece em torno do gênero resenha, 

considerada deficiente e até mesmo deturpada pela nossa colaboradora. É o livro didático 

que dá o pontapé inicial, ao fornecer o gênero textual a ser trabalhado. Para apresentá-lo 

aos alunos, a professora, ao longo da sequência didática trabalhada, empenha-se em trazer 

para a turma uma abordagem mais completa da resenha, com o objetivo de 

instrumentalizá-la com maior pertinência para o momento da produção textual, que 

representou a culminância da SD.  

A colaboradora iniciou sua explanação, nas duas primeiras aulas, com um breve 

aporte teórico sobre resenha apresentado em transparências74. Em seguida, leu com a 

turma duas resenhas, sendo uma de filme e uma de livro. A primeira resenha lida referia-

se à apreciação crítica do filme Pequena Miss Sunshine, do diretor Randal Kleiser. A 

segunda resenha referia-se à crítica do paradidático Dona Casmurra e Seu Tigrão, da 

Editora Ática. Vale ressaltar que a colaboradora fez algumas interrupções na leitura das 

resenhas para pontuar no texto lido as características do gênero resenha e então, após essa 

apreciação, voltou-se para a abordagem trazida pelo livro didático, adotando uma postura 

crítica para com o material, que restringia a resenha a uma atividade de escrita destinada 

a “[...] quando precisamos buscar informações, seja para uma pesquisa, para resolver uma 

dúvida ou por simples curiosidade” (PROJETO ARARIBÁ: PORTUGUÊS, 2006, p. 44).  

A partir da observação de aulas e da análise das transcrições, pudemos perceber, 

através do discurso da professora, que ela é uma profissional bastante atualizada e bem-

informada, tendo a preocupação de incluir seus alunos em práticas sociais próprias do 

mundo letrado. Isto fica evidente principalmente no trabalho com leitura e escrita, 

inteiramente embasado no gênero resenha e conferindo um espaço para o trabalho com o 

                                                 
74 Consultar Anexo B, Conhecendo o Gênero Textual Resenha. 
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oral, através da abertura ao debate, e também para a realização de uma atividade de 

reescrita. Embora a colaboradora não tenha iniciado o trabalho já com a apresentação de 

uma resenha, o que, a nosso ver, teria sido mais produtivo para os alunos, ela levou em 

consideração a importância de partir do conhecimento prévio dos alunos para, a partir 

dele, introduzir o conteúdo a ser ensinado. É o que mostra o Exemplo (14) a seguir: 

 

 

Exemplo (14): 

Bom... antes de/eu coloquei aqui só pra deixar no ponto... mas antes de projetar 

mesmo eu queria conversar com vocês sobre O GÊNERO resenha. Vocês já 

ouviram falar... ou já leram nesse texto chamado re-se-nha? ... leram esse 

texto? (+) A PALAVRA RESENHA é usada por vocês em que contexto? 

(Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aula 01, linhas de 102 a 106, 

p. 151).  

 

 

Mediante este exemplo, podemos constatar que a professora buscou aproximar o 

conteúdo a ser ensinado à vivência diária dos alunos, recorrendo, para tal, ao uso popular 

do termo “resenha” na Paraíba e estabelecendo uma ponte entre esse uso popular, que a 

concebe como uma conversa comprida sobre determinado assunto, e o conceito 

acadêmico do termo, ao qual os alunos estão sendo apresentados, e que concebe a resenha 

como sendo um gênero textual de natureza opinativa destinado à apreciação crítica de 

uma obra cultural.  

Assim, podemos afirmar que houve a tentativa de colocar o saber a ser ensinado 

numa posição intermediária entre o saber científico, oriundo da teoria dos gêneros 

textuais/discursivos, e o saber do senso comum, através da delimitação de uma estratégia 

para aproximar o saber de referência à compreensão dos alunos para que se verificasse, 

dessa forma, a aprendizagem (RAFAEL, 2001b). Nossa colaboradora também se mostra 

preocupada em contextualizar para os alunos a situação concreta de produção dos 

discursos, mediante uma explanação que extrapole a delimitação das características do 

gênero em análise, mas que contemple ainda o porquê, o para quê e o para quem do texto. 

É o que se evidencia no seguinte exemplo:     

 
 

 

Exemplo (15):  

o que é que a gente vai ver hoje?... a gente vai trabalhar o gênero textual RE-

SE-NHA... que inclusive teve um dia que eu pedi pra vocês darem uma  lida 

numa... numa aula... que foi uma aula de recuperação... que foi  passada pra 

uma outra turma/a outra turma leu uma...uma parte chamada  RESENHA... do 

livro...  né... então a gente vai discutir o que É esse texto... onde é que ele é 
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produzido... QUEM produz... VER o modelo que eu trouxe na transparência 

pra gente LER...  tá?... e depois eu vou dizer em que contexto a gente vai poder 

produzir essa resenha... certo? (Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, 

Aula 01, linhas de 53 a 60, p. 150). 

 

 

A professora cumpre esse direcionamento ao longo da primeira aula, explorando 

o objetivo prático da resenha, quem está apto para produzi-la, que tipo de leitor se 

interessa pelo gênero resenha e que características estruturais definem o gênero. A 

docente procura vincular o suporte do gênero à sua pertinência social, deixando entrever 

a concepção referendada especialmente pela Análise de Discurso de orientação anglo-

saxã de que a história de leitura de uma pessoa é fundamental na determinação do tipo de 

informação que ela busca obter. Comentemos o Exemplo (16):  

 
 

Exemplo (16): 

que tipo de informação tem na resenha? ((vozes indistintas))... então é melhor 

eu perguntar a vocês... olha... vocês JÁ SABEM que resenha é um texto... de 

opinião... e que resenha é um texto que vem... em jornais e revistas e em sites... 

no mínino... eu poderia dizer... agora eu vou dizer qual (é) o OBJETIVO de 

quem escreve uma resenha. Normalmente quem escreve uma resenha tem o 

objetivo de resumir uma obra cultural... COMENTAR... dar a sua opinião 

sobre essa obra e... fazer com que os outros leiam... o que ele escreveu (+) 

então... o que seria então/a/essa obra cultural?... livros...  CD`s... filmes... 

shows... palestras... jogos de futebol... mais o quê? (+) aulas... conferências... 

VÁRIAS circunstâncias ou obras culturais podem ser alvo de uma resenha. 

Então por exemplo...  eu tô trabalhando no  Jornal da Paraíba... e eu sou daquela 

coluna... responsável pela divulgação do cinema... então meu redator-chefe 

pede... pra que eu... elabore uma resenha sobre um filme... qual o filme que tá 

passando ultimamente? (Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aula 

01, linhas de 165 a 176, p. 152). 

 

 

Fica patente nesse exemplo a intenção da professora em integrar os alunos a duas 

situações prestigiadas pela cultura letrada, que são o domínio da criticidade e a apreciação 

de uma obra cultural. Como a resenha é um gênero de natureza opinativa, a professora se 

mostra ciente da necessidade de desenvolver nos alunos a argumentação, através da 

defesa de um juízo de valor com base em argumentos sólidos. Esta preocupação se torna 

mais evidente na aula 02, quando a professora prepara a turma para o momento da 

produção textual e insiste na falta de validade de um posicionamento calcado apenas em 

uma opinião pessoal, sem a sustentação de argumentos que validem tal posicionamento. 

É o que mostra o Exemplo (17) a seguir: 
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Exemplo (17): 

Logicamente que na resenha que vocês vão/podem fazer vocês podem 

comentar... positivos ou negativos... tanto faz... certo? Vai depender da/do 

nível de criticidade. Agora... pra poder comentar sobre alguma coisa... ter o 

que falar... ter o que dizer... eu tenho que ser uma pessoa que leio muito... que 

me inteiro das coisas... que sou ANTENADO na/no meu mundo... né... pra 

poder ter opinião... e não dizer eu gostei... por quê? ... porque gostei. ((alguns 

alunos riem)) eu gostei... não gostei... por quê?... porque não gostei. ESSE tipo 

de enunciado não tem ARGUMENTATIVIDADE... não convence ninguém de 

nada. É necessário que a gente saiba por que gostou de um filme, por que 

gostou de um livro, e saiba comentar por escrito, colocar as ideias no papel. 

ISSO que é importante, gente (Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, 

Aula 02, linhas de 212 a 221, p. 166).  

 

 

Ainda com relação ao Exemplo (17), o posicionamento da professora de que é 

preciso ler muito para ter o que dizer e fazê-lo com pertinência e adequação faz ecoar 

com eloquência o discurso escolar em torno das leituras ditas legítimas, as quais 

costumam despertar pouco interesse nos alunos em geral. Faz-se presente no discurso da 

professora a concepção validada pela escola de que somente aqueles leitores proficientes 

no cânone da cultura letrada têm plenas condições de opinar sobre um determinado 

assunto. Cabe a pergunta: a história de leitura dos alunos, certamente diversa (e 

divergente) daquela prestigiada pela escola, também não ofereceria a sua contribuição 

para o desenvolvimento da criticidade do aprendiz? 

Para a maioria dos alunos da turma observada, a via de acesso mais provável à 

apreciação de uma obra cultural realmente é a escola. Mesmo que a apreciação de uma 

obra cultural esteja ao alcance de qualquer cidadão, mais ou menos letrado, com maior 

ou menor acesso às práticas culturais, a escola serve para institucionalizar o agir 

avaliativo pretendido. E nossa colaboradora parece estar ciente disso, ao apontar, no 

Exemplo (18), a relevância social da resenha e a importância de que os alunos se 

instrumentalizem não só para serem capazes de ler uma resenha, mas também de produzi-

la, ainda que sem o rigor técnico de um especialista ou de uma pessoa com maior 

experiência de vida e de leitura.  

 

 
Exemplo (18): 

por exemplo, se você leu um livro... aí você abriu a  Veja ... e viu um texto... 

uma resenha... sobre o seu/o/o livro que você acabou de ler...  tá?... você acha 

que vai ser interessante ler aquele texto? Você vai ser... eh/eh... convidado a 

ler aquele texto, vai se entusiasmar por ler aquele texto? Por que que a gente 

se/sente isso? Porque a gente quer COMPARAR as ideias que a gente teve ao 

ler o livro com as que o outro... fez. Digamos que em outra situação... eu estou 

pra comprar um livro... mas eu não sei qual... eu quero ler um livro esse mês. 

Então eu vou lá na Veja... geralmente   na Superinteressante tem nas últimas 

páginas... um... eh/eh:: ou no jornal também... nos jornais locais... uma/uma 
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seção voltada pra os livros... recentes... então QUANDO eu leio aquele... 

aquela resenha... com o comentário... o que é que eu faço? Eu tenho aí mais 

um argumento a favor de comprar ou não... porque pelo comentário eu vejo se 

eu vou gostar ou não do livro... então a resenha ela tem um papel social muito 

importante... né...  porque ela acaba nos informando... além da objetividade... 

ela é subjetiva... tá?...  quem... se alguém não tá entendendo muito agora... com  

os exemplos a gente vai... internalizando o que seria... esse gênero textual (+) 

então, gente, gênero/resenha vai ser um gênero textual MESMO... é uma 

ESPÉCIE de texto... tá... que:: é/é/é utilizada ... em diversas situações do 

cotidiano na nossa sociedade ...  e que pode ser produzida por cada um de nós... 

né... desde que a gente... domine e se instrumentalize de como fazer... tá? 

(Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aula 01, linhas de 227 a 244, 

p. 153). 

 

 

 

O Exemplo (18), além de apontar para a relevância social da resenha, evidencia 

ainda um fosso existente entre a história de leitura da professora e a dos alunos, que, por 

extensão, aponta para a enorme diferença entre as leituras valorizadas pela escola e 

aquelas que instigam os alunos. A professora se reporta às revistas Veja e 

Superinteressante, além da leitura de livros dignos de serem avaliados por resenhistas 

desses veículos de comunicação tão prestigiados pela sociedade letrada brasileira. É 

muito pouco provável que a leitura dessas revistas e de livros mais complexos faça parte 

do universo de referência desses alunos.  

Todavia, na ocasião dessa primeira aula, ocorrida numa segunda-feira, enquanto 

abordava a pertinência social do gênero em pauta, a professora foi surpreendida ao ver 

que havia uma resenha sobre um jogo de futebol envolvendo os dois times mais 

importantes da cidade de Campina Grande circulando na sala. A resenha relatava o jogo 

que é um dos maiores clássicos do futebol municipal, Treze versus Campinense, ocorrido 

no domingo. Devemos dizer que esta resenha, sim, estava causando agitação entre os 

alunos, e não só entre os meninos. As meninas, com algumas exceções, também pareciam 

bastante interessadas pelo resultado do jogo e pelas colocações do resenhista.  

Acreditamos que o próprio fato de a resenha ter sido levada para a escola, no 

contexto da aula de português, já é denotativo da importância conferida ao gênero pelos 

alunos, por mais que eles não soubessem que aquele texto era uma resenha. A professora 

infelizmente perdeu uma oportunidade ímpar de utilizar o texto trazido por eles, e que 

abordava um tema de interesse quase geral da turma, para iniciar o trabalho com o gênero 

textual em estudo. Ao invés disso, ela opta por expor a teoria sobre o gênero por meio de 

transparências. Percebemos por parte dos alunos uma certa dificuldade em acompanhar a 

leitura e a discussão das transparências, provavelmente porque eles não dispunham do 

texto que estava sendo projetado.  
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Entretanto, é necessário que façamos uma ressalva com relação ao fato de os 

alunos não disporem de uma cópia do material exposto em transparência. Como a escola 

não possui uma copiadora, sempre que a professora necessita trabalhar com cópias, ela 

mesma precisa custeá-las para a turma, o que se torna impraticável, conforme a docente 

comentou na primeira entrevista75. Esse fato em si nos mostra o quanto as condições de 

trabalho do docente influenciam o seu exercício profissional. Um dos fatores de que o 

processo educativo menos dispõe é tempo. O professor não pode esperar pelo menos duas 

semanas para que o seu material de aula possa ser mimeografado e distribuído entre os 

alunos76. Quando as condições não são ideais, o docente improvisa. E cremos que foi isso 

que a nossa colaboradora fez, quando se conjugaram uma condição de sua saúde com a 

precariedade de recursos da instituição.  

A nosso ver, a abordagem da professora teria sido muito mais produtiva se ela 

tivesse partido de um texto autêntico, o texto que já circulava em sala, para, após sua 

apreciação, apresentar o aporte teórico. A forma de a docente acolher o texto de que a 

turma dispunha foi afirmar que os alunos aprenderiam a colocá-la no papel, conforme 

atesta o Exemplo (19). Entretanto, nesse momento, acreditamos que o interesse maior da 

turma era o de receber a legitimação de uma leitura interessante para eles, o que teria sido 

atingido se a professora tivesse lido e comentado a resenha de jogo de futebol. Prova disto 

é que os alunos permaneceram conversando entre si sobre a resenha, ignorando quase 

totalmente aquela apresentada pela professora: 

 
 

Exemplo (19): 

olhe... eh:: é como eu falei pra vocês, gente... EU estou interessada em saber... 

que LIVROS tá/tá publicando na atualidade... o que que comentou sobre isso 

no jogo de futebol... né... por sinal... os trezeanos não queriam nem um/nem 

um/nem ler a/a resenha (de hoje), né? ((Vozes indistintas)) (+) o comen/a 

resenha tá na sala, né? ((Vozes indistintas)) (+) depois a gente vai ver como é 

que coloca essa resenha no papel, viu?  Vamo ver... ((Os alunos falam ao 

mesmo tempo sobre o resultado do jogo de futebol, enquanto a professora bate 

palmas na tentativa de chamar a atenção deles)) (+) OLHE... eu queria que 

algumas pessoas que ao invés de falar o que tem de falar com os amigos 

tivessem coragem de falar comigo também... enquanto os outros tavam em 

silêncio.... queria muito... ((O barulho continua; a professora eleva o tom de 

voz na tentativa de sobressair sobre os alunos)) EU VOU FAZER UM 

COMBINADO AQUI Ó:: A PROPORÇÃO QUE VOCÊ FALA COM UM 

AMIGO DO LADO... é a mesma proporção que você vai ter que falar comigo 

quando eu perguntar coisas... tá? (Apêndice D, Transcrição das aulas 

ministradas, Aula 01, linhas de 483 a 495, p. 158). 

 

    

                                                 
75 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 156 a 166, p. 137. 
76 Idem, linhas de 224 a 226, p. 138. 
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Evidentemente, não colocamos em xeque a postura da professora em trazer para 

os alunos leituras prestigiadas socialmente. Afinal, é tarefa da escola promover ao aluno 

o acesso a essas leituras, que frequentemente convergem em possibilidade de ascensão 

social (PIMENTA, 2002). O que questionamos é a desconsideração de uma leitura 

prestigiada pelos alunos em geral, e que poderia ter tornado o momento de apropriação 

do gênero mais produtivo e (por que não?) prazeroso para a turma.  

Outro exemplo do fosso entre a história de leitura da professora e a dos alunos é 

marcado pelo fato de a resenha escolhida por ela como modelar, a do paradidático Dona 

Casmurra e Seu Tigrão77, ser de interesse exclusivo de um professor de português, que 

frequentemente se vê diante da tarefa de indicar esse tipo de livro para a leitura escolar. 

Essa leitura, entretanto, oferece pouco ou nenhum interesse para os alunos. A professora 

leu e comentou a resenha do referido paradidático, retirada do site da editora Ática, e 

explicou para a turma que travou contato com esta resenha num momento em que a 

docente precisava indicar a leitura de um livro infanto-juvenil.  

Conforme afirmamos previamente, a SD conduzida pela professora culminou com 

o momento da produção textual. Para realizar este momento, os alunos foram solicitados 

a assistirem ao filme Antes que termine o dia, do diretor Gill Junger, escolhido pela turma 

em votação, para então produzirem uma resenha sobre o mesmo. No momento 

correspondente à preparação para a produção, a professora ressaltou o caráter modelar da 

resenha que estava sendo discutida, insistindo na necessidade de que os alunos 

conquistassem a autonomia de defender o próprio ponto de vista, sem a necessidade de 

copiar ideias alheias, conforme atesta o Exemplo (20): 

 
 
Exemplo (20): 

a gente/não... não é pra você fazer um texto IGUAL a esse não... certo?... isso 

aqui é UM texto... que alguém já produziu... que é do MESMO gênero do que 

vocês vão produzir. Só que CADA autor vai ter seu estilo... vai ter seus 

comentários... sua maneira de organizar as ideias... então aqui é uma 

orientação... pra`quelas pessoas que gostam de copiar muito o modelo dos 

outros... criem autonomia... comecem a andar com os próprios pés na escrita... 

o que é que quer dizer isso?... escrever... né... a partir de um/das informações 

que você tem na sua cabeça... das suas opiniões... tá? (Apêndice D, Transcrição 

das aulas ministradas, Aula 03, linhas de 106 a 113, p. 172). 

 
 

A orientação de desenvolver no aprendiz a criticidade e a autonomia com a escrita, 

tão presente nos PCN, norteia o procedimento da professora e as suas concepções sobre 

                                                 
77 Consultar Anexo C, Resenha do paradidático “Dona Casmurra e Seu Tigrão”. 
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a escrita enquanto processo criativo. A atitude de trazer resenhas retiradas da Internet é 

vista por nós como uma excelente via de acesso a outra forma de expressão valorizada 

pela cultura letrada. Ao fazê-lo, a professora promove uma aproximação dos alunos com 

relação ao que eles podem encontrar nesta ferramenta em termos de informação, e, com 

isso, a docente mostra que há muito mais na Internet do que só a possibilidade do bate-

papo, das redes sociais e dos downloads recreativos, ampliando o horizonte de referência 

da turma, ainda que nem todos os alunos tenham acesso à rede. Essa atitude busca ainda 

contornar uma deficiência da escola, que, durante a vigência do 2º bimestre, ainda não 

havia disponibilizado o laboratório de informática para os alunos.  

A resenha produzida pela turma em torno do referido filme assumiu o caráter de 

produção inicial, em conformidade com as orientações de Dolz, Noverraz e Schneuwly 

(2004). Somente a reescrita do texto foi considerada como material para avaliação. A 

professora frisou não apenas a necessidade de reescrever o texto, mas ainda de 

compreender o conceito de reescrita, conforme podemos constatar no Exemplo (21) a 

seguir: 

 
 

Exemplo (21): 

reescrever é pegar o que você JÁ escreveu e melhorar. Quando um professor 

diz que seu texto tá problemático, ele não diz que o seu texto não serve mais 

pra nada. Presta atenção nisso, tá? Você vai APROVEITAR esse texto e 

escrever outro melhor... a partir dele. Certo? Eh/eh:: então... quando eu peço 

pra reescrever... vocês vão ter que observar essas circunstâncias (Apêndice D, 

Transcrição das aulas ministradas, Aulas 7 e 8 – geminadas, linhas de 76 a 80, 

p. 216).  

 

 

A nosso ver, a incorporação de pressupostos teóricos caros à teoria dos gêneros 

textuais/discursivos e à Linguística Textual se faz presente no discurso da professora no 

exemplo em análise, bem como na forma de organização da ficha78 para a produção 

textual distribuída posteriormente entre os alunos. Podemos depreender, a partir do 

Exemplo (22), que a professora concebe a escrita enquanto processo, mostrando aos 

alunos que a primeira versão de um texto não é definitiva: 

 

 
Exemplo (22): 

gente, olhe... eh:: escrever é um processo... não é assim... eu SENTO... aí como 

diz um amigo meu... é só uma brincadeira, viu, gente?... baixa o santo... me 

inspira... e eu vou e escrevo tudo... não é assim... escrever não é DOM... 

certo?... e nem algo que você vai fazer de uma hora pra outra... (xxx) NÃO. 

                                                 
78 Consultar Anexo D, Ficha de Produção de Resenha. 
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Isso não é scrap nem Orkut... né?... não é recadinho de Orkut. Escrever é algo 

que exige você refletir sobre... fazer... refazer... né?... fazer de novo... 

(Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aula 04, linhas de 1 a 6, p. 

188). 

 

  

Mediante o discurso da professora, é negada a ideologia do dom, e a escrita é 

vinculada à necessidade de reflexão e à possibilidade de reescrita do texto. Outro ponto 

bastante frisado pela docente foi a questão de que sempre escrevemos para alguém, e que, 

portanto, devemos levar em consideração fatores facilitadores da compreensão do texto 

por parte do leitor. A decisão da colaboradora em publicar na escola os textos após a 

reescrita denota a incorporação do conceito caro ao sociointeracionismo discursivo de 

que todo texto, talvez com exceção do diário pessoal79, é feito para circular na sociedade, 

para ser lido e debatido, nesse caso específico, pelos membros da comunidade escolar. A 

professora justifica essa posição no Exemplo (23): 

 

 
Exemplo (23): 

Primeiro eu vou fazer circular aqui... todo mundo vai ler o texto do/do outro... 

depois (vai circular). Aí tem gente que diz “eu tenho vergonha”. Gente, se você 

escreve... é/é pro outro... né?... o único texto que eu acho que não se escreve 

pro outro ler é o diário... pessoal... porque aí ninguém vai... né... é até:: é 

constrangedor se alguém for ler seu diário. Fora isso... todo texto que você 

escreve é pro outro... essa história de ter vergonha de mostrar... a gente tem 

que superar isso, tá? (Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aulas 07 

e 08 – geminadas, linhas de 166 a 172, p. 218). 

 

 

No que tange ao tratamento conferido aos componentes leitura e escrita, a 

professora busca realmente empreender uma abordagem interativa, permitindo que se 

construísse em sala o diálogo em torno das questões levantadas, o que se fez sentir mais 

especificamente no debate acerca do filme Antes que termine o dia. Sentimos, contudo, 

por parte da colaboradora, uma certa dificuldade em regrar a posse do direito à palavra e 

de acolher as hipóteses de leitura dos alunos especificamente na aula (03), quando 

professora e alunos discutem o enredo do referido filme e ela introduz à discussão o 

conceito de verossimilhança, carro-chefe da Unidade 2 do livro didático, intitulada “A 

construção da Verossimilhança80”. Nesse ponto, conforme aponta o Exemplo (24), um 

                                                 
79 Podemos afirmar que a Internet parece ter transposto essa última fronteira da privacidade, já que, nos 

dias atuais, até mesmo o diário pessoal, sob a forma de blog, assumiu uma circulação social, deixando de 

ser um gênero privado.  
80 Consultar Anexo F, Material do livro didático trabalhado pela professora em sala de aula, p. 48. 

Ressaltamos não estarmos presentes na aula em que foi trabalhado o conceito de verossimilhança. 

Acreditamos que isto foi feito antes de nosso ingresso em campo. É possível que a professora não tenha 

seguido a ordem dos conteúdos do livro, atendendo a uma necessidade que se apresentou em algum 
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aluno analisa o personagem “motorista de táxi”, de modo a integrá-lo no conceito de 

verossimilhança apresentado pela professora: 

 

 

Exemplo (24): 

L1: mas aí, gente... alguma:: vocês queriam comentar alguma coisa... fazer 

alguma pergunta SOBRE o filme?... “Antes que termine o dia”? (+) Hã? 

Alguma coisa que vocês não lembram... queriam perguntar pra conseguir 

lembrar...  

 

L2 ((ao fundo)): (xxx) 

 

L1: como assim?  

 

L2 ((ao fundo)): não... porque tem gente que pensa que:: foi um sonho... que 

não teria acontecido realmente... 

 

L1: NA VERDADE, lendo a sinopse a gente começa a pensar que não foi um 

sonho... né?... porque:: mas assim... confunde porque:: novamente ele começou 

o dia NA... cama.. ele acordou de novo... aí a gente tende a pensar que foi um 

sonho... mas se foi ou não acho também que não interessa muito... né? 

 

L2 ((ao fundo)): (mas a gente vai pensar o tempo todo que ela morria?) 

 

L1: MAS AÍ... ((Sobreposição de vozes entre a professora e o aluno; 

incompreensível)) ISSO É O INVEROSSÍMIL... aquilo que não pode 

acontecer.  

 

L3: ((Vozes indistintas)) 

 

L1: fala um de cada vez, gente... 

 

L3: ((Vozes indistintas))  

 

L1: uma boa dica, gente... ((Vozes indistintas; a professora pára de falar.)) (+) 

 

L2: ((em meio ao vozerio da turma)) (xxx) depois olhava e via que o motorista 

era... um anjo da morte... um cara... um homem que controlava o tempo. ((O 

aluno está levantando hipóteses sobre quem seria o personagem “motorista de 

táxi” e qual a sua função dentro da trama, para que esta não se torne 

inverossímil.)) 

 

L1: ÔXE, OU SEJA, ele ia achar que era o anjo da morte... eu pensava que era 

um anjo protetor...  

 

L3: ((Vozes indistintas)) 

 

L2: NO CASO, a alma do filme... era... a mulher... morrer... não/o homem 

morrer... mas como ELE... (fez tudo de acordo com o que ele queria fazer)... 

quem morreu foi ELA... e depois (em outra versão)... morreu ELE... pra ele 

AMAR... primeiro o pai... eh... deixe o passado pra lá e apenas AME... o que 

tinha que acontecer... (xxx) 

 

[L1: NÃO... PORQUE EU... SABE, GENTE... também... a maneira como a 

gente interpreta... deriva também da maneira que a gente vê o mundo.] 

 

                                                 
momento da interação com a turma. O fato é que a turma já havia sido apresentada ao conceito no contexto 

da terceira aula por nós observada.  
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L1: EU pensei assim... que:: eu acho que tinha um anjo da guarda... né?... um 

anjo protetor... então por isso que eu disse se aquele não poderia ser a voz ou 

o anjo da guarda dele... que tava dando dicas pra ele... pra ele... aproveitar 

melhor o dia... porque DESDE o primeiro dia em que ele fez tudo errado... mas 

o homem só deu dicas boas. 

 

L2: (era meio complicado) pro homem saber... eh...que ele ia passar ou não 

por isso tudo... porque HOJE 

  

[L1: AGORA... hã... ((A professora decide permitir que o aluno conclua o seu 

raciocínio.))] 

  

L2: o ontem REALMENTE aconteceu hoje. 

 

L1: sei... 

  

L2: (xxx) ((a fala do aluno fica inaudível, porque os outros alunos começam a 

falar ao mesmo tempo, prejudicando o que ele diz.)) (Apêndice D, Transcrição 

das aulas ministradas, Aula 03, linhas de 427 a 491, p. 178-179).  

 

 

No Exemplo (24), embora a professora tenha aberto espaço para uma opinião 

destoante da dela, podemos entrever que houve, até certo ponto, a tentativa de fazer valer 

uma leitura possível do enredo do filme, no caso, a leitura da professora. Isto fica mais 

evidente quando observamos as sobreposições de vozes entre aluno e professora e as 

tomadas de turno, ora realizadas pela docente, ora pelo aluno, na construção de uma 

interação tortuosa, mas que buscou integrar um conceito apresentado pela professora ao 

enredo do filme em questão.  

A razão de o aluno tentar integrar o conceito de verossimilhança ao filme se 

justifica em virtude de o enredo trabalhar com a noção de tempo quântico, na qual o tempo 

não se desenrola linearmente, mas de forma helicoidal, na falta de um termo mais 

específico, e também por apresentar uma visão espiritualista, na qual é perfeitamente 

plausível que se faça a leitura do personagem “motorista de táxi” tanto como um anjo da 

morte (hipótese do aluno) como um anjo protetor (hipótese da professora).  

Para que o referido personagem não tornasse a trama inverossímil, o aluno 

formula a hipótese de que se tratava de um anjo da morte e a defende com o argumento 

de que as situações vividas pelo personagem Ian se repetem no dia seguinte para que ele, 

que morreria ao término daquele dia, fosse conscientizado de suas escolhas e atitudes 

equivocadas a respeito de seu relacionamento amoroso para que tivesse a oportunidade 

de reparar seus erros e viver a experiência do amor com intensidade e plenitude (“deixe 

o passado pra lá e apenas AME81”).  

                                                 
81 Consultar Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aula (03), linhas 468 e 469, p. 179. 
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A professora sentiu dificuldade em acolher essa hipótese, e a sobreposição de 

vozes indica que houve uma tentativa de fazer prevalecer a hipótese de leitura do 

personagem como um anjo protetor. O aluno precisa insistir para validar sua hipótese, 

que a professora aceita (“sei...82”) sob a concepção de que “a maneira como a gente 

interpreta... deriva também da maneira que a gente vê o mundo83”. 

A abordagem dos componentes leitura e escrita se deu até a aula (4). Nesse período 

do trabalho pedagógico, não foi feito um trabalho específico com leitura, estando ela 

incorporada às atividades do livro didático. Isto ocorreu nas aulas (05) e (06), (07) e (08), 

(10) e (11) e também na aula (12). Houve ainda um momento para a leitura quando da 

conceituação e caracterização do gênero textual resenha, no qual a professora leu uma 

resenha de filme e uma resenha de livro84. Além disso, as próprias discussões em torno 

do filme Antes que termine o dia85, voltadas à preparação para a produção e reescrita da 

resenha constituem gestos de leitura oral do gênero filme.  

Partindo para as considerações acerca do componente análise linguística, 

evidenciamos que a postura da professora sofreu drástica alteração. Não houve uma 

transição para a abordagem deste componente nem uma motivação clara para a sua 

abordagem.  

Do ponto de vista pedagógico, embora ressaltemos a relevância da atualização da 

docente quanto às mudanças ortográficas que estão para entrar em vigor e também da 

tentativa de tornar o estudo da ortografia mais interessante, quando, por exemplo, ela 

mostra aos alunos a origem do termo popular cheringa86 e a função do prefixo -orto87, 

vinculando-o à noção de consertar algo que não está funcional para então conceituar a 

palavra ortografia, percebemos que a colaboradora assumiu uma postura tradicional no 

tratamento dos conteúdos de análise Linguística.  

Sentimos que houve uma quebra na condução da prática da professora no 

momento em que ela se reporta ao estudo de análise Linguística. Percebemos a tendência 

por uma ênfase, conforme aponta Antunes (2003), no estudo da palavra e da frase 

descontextualizadas. Isto se faz sentir principalmente quando a professora cria orações 

                                                 
82 Idem, linha 488, p. 179. 
83 Consultar Apêndice D, transcrição das aulas ministradas, Aula (03), linhas de 471 a 473, p. 179. 
84 Consultar Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aulas (01) e (02). 
85 Consultar Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aula (03). 
86 Consultar apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aulas (07) e (08) – geminadas, linhas de 417 a 

438, p. 223. 
87 Consultar Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aulas (05) e (06) – geminadas, linhas de 265 

a 304, p. 199-200.  
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coordenadas para serem classificadas pelos alunos, conforme verificamos nas aulas de 

(11) a (13).  

O próprio livro didático adotado pela escola confirma essa tendência, ao propor 

exercícios que utilizam o texto como pretexto para o ensino de gramática normativa88. A 

abordagem dos conteúdos gramaticais contempla a noção de língua enquanto sistema, 

confirmando uma tendência que, segundo Soares (1998), remonta à década de 1960, mas, 

conforme defende Antunes (2003), ainda permanece firme e forte na grande maioria das 

escolas brasileiras. 

Essa concepção de língua parece nortear o trabalho empreendido pela professora 

com relação ao componente análise linguística89. Especialmente no tocante ao estudo de 

análise sintática, pudemos depreender que a meta principal do trabalho foi a de “[...] 

ensinar a conhecer/reconhecer o sistema linguístico, ou apresentando ou fazendo aprender 

a gramática da língua, ou usando textos para buscar neles estruturas Linguísticas que eram 

submetidas à análise gramatical” (SOARES, 1998, p. 55). As aulas de análise Linguística 

se seguiram nas proximidades da avaliação do 2º bimestre, e assumiram a tarefa de 

preparar os alunos para a realização deste exame. É nesse contexto que parecem se 

desenrolar os Exemplos de (25) a (27) a seguir, enfocando o estudo das conjunções 

coordenativas e das orações coordenadas: 

 

 

Exemplo (25): 

L1: ainda tem que olhar aí em que página tá... (+) conjunção coordenativa... tá 

na página setenta e dois... certo? (+) conjunções... então... EU falei pra vocês 

de uma forma bem simples... que conjunções são aquelas expressões 

utilizadas... tá?... ou  a/aquelas palavras utilizadas... QUANDO eu preciso 

UNIR uma oração a outra no período... certo? E:: essas conjunções... que unem 

essas orações... elas vão ser chamadas de coordenativas... porque elas vão 

coordenar uma oração após a outra... estabelecendo uma relação de SENTIDO 

entre as duas orações unidas. E AÍ eu falei pra vocês que existem cinco tipos 

de conjunções. Quais são?  

 

L2: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.  

 

L1: É IMPORTANTE SABER a nomenclatura? É... mas mais importante é 

saber por que usar e  quando usar... presta atenção comigo (Apêndice D, 

Transcrição das aulas ministradas, Aulas 7 e 8 – geminadas, linhas de 676 a 

688, p. 228).  

 

 

 

                                                 
88 O exercício do livro didático que contempla o estudo das conjunções coordenativas confirma esta nossa 

afirmação. Consultar Apêndice F, Material do livro didático trabalhado pela professora em sala de aula, p. 

308-310.  
89 De certa forma, nossa colaboradora está seguindo a segmentação clássica referendada nos referenciais e 

livros didáticos, que segmentam o estudo da língua nos componentes leitura, escrita e análise linguística. 
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Exemplo (26): 

L1: então, gente... Primeiro... Oração eu já sei o que é. É aquele enunciado 

com sentido completo que possui um verbo.  Tá claro pra vocês? 

 

L2: tá 

 

L1: Ok. ESSAS orações... quando elas são independentes sintaticamente, ou 

seja... elas têm sentido completo...  se eu separasse esses enunciados eu 

manteria o sentido, aí elas/elas eh:: podem ser classificadas de coordenadas. 

Por que coordenadas? Porque uma vem após a outra, mas se eu separar... elas 

não dependem uma da outra pra completar o sentido. SE nessa ligação houver 

uma conjunção... aí eu digo que são... sindéticas. Esse nomezinho... parece 

nome de remédio, mas é assim mesmo. Sindéticas é quando eu tenho uma 

conjunção ali presente. SE não houver a conjunção eu digo que são 

ASSINDÉTICAS, ou seja... elas são ligadas apenas por sinais de pontuação 

(Anexo J, Transcrição das aulas ministradas, Aulas 7 e 8 – geminadas, linhas 

de 951 a 963, p. 21). 

 

Exemplo (27): 

L1: (...) gente, eu tô sentindo que o silêncio de vocês é porque vocês não estão 

entendendo... AGORA me digam, por favor, se vocês não estão entendendo 

(ou não estão prestando atenção). Por que vocês não me dizem? (+) O “e” é 

adição... Se eu digo “fulano FEZ isso e FEZ aquilo”... esse “e” ADICIONA 

uma ideia.  Agora se eu digo... “ele fez isso, PORÉM ele não fez aquilo... 

TODAVIA ele não fez aquilo”... a ideia que vem depois é contrária. O que é 

contrário é adverso. Por isso que eu chamo de adversa-tiva... certo? Então 

(vocês precisam visualizar) essas situações, gente. OU um/um/um texto/uma 

oração explica o que a outra diz, portanto é explicativa... ou ela conclui... 

conclusiva... OU É UMA/uma/uma das alternativas... “ou/ou, ora/ora”... OU 

ela é contrária...  adversativa... ou ela vai ser o quê? 

 
L2: aditiva. 

 
L1: aditiva... adiciona uma informação... certo? Não tem como errar, é só/tem 

que ir pela lógica... tá bom? (Anexo J, Transcrição das aulas ministradas, Aulas 

7 e 8 – geminadas, linhas de 1144 a 1159, p. 24 e 25) 

 

 

Nesse ponto, o peso da tradição, conforme apontado por Cereja (2002a; 2002b), 

parece ter-se feito sentir, e o trabalho deixa de se centrar no texto, para explorar a 

nomenclatura e a taxonomia gramatical. A atividade torna-se metalinguística, e o 

elemento privilegiado passa a ser o domínio dessa nomenclatura e da classe gramatical 

conjunção, embora a professora insista que não se trata de memorização, mas sim da 

compreensão de uma pretensa lógica inerente à estrutura da oração. O foco do trabalho 

com análise Linguística constitui-se na compreensão por parte do aluno do que seja 

conjunção, da função que essa classe de palavras exerce no âmbito da oração e do período 

composto, para que o aluno seja capaz de identificar e classificar uma oração coordenada. 

O trabalho não parte do texto, mas da análise sintática de frases isoladas.  

Por isso, afirmamos que o componente análise linguística foi ministrado à parte 

da SD. Enquanto o trabalho com leitura e escrita promoveu uma maior interação entre 
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professora e alunos, levando em conta a centralidade do texto no desenvolvimento das 

atividades em torno da linguagem e abrindo espaço para o debate, o trabalho com análise 

Linguística contemplou a exploração de aspectos da gramática tradicional. Consideramos 

que a nossa colaboradora segue uma tendência nacionalmente verificada, conforme 

aponta Antunes (2003), cujo fruto mais imediato é a dificuldade vivenciada pelo aluno 

em construir seu conhecimento acerca dos conteúdos ministrados.  

O silêncio dos alunos, para nós, evidencia duas situações bastante típicas do 

ensino de LM, tal como costuma se configurar nas escolas brasileiras, de acordo com 

Antunes (2003): de um lado, surgem as lacunas de formação que os alunos trazem de anos 

anteriores, devido à não-internalização do ensino de gramática tradicional (ponto, 

inclusive, tocado pela professora na primeira entrevista concedida à pesquisadora, 

conforme já abordado em nossa discussão). E de outro, o fato de o ensino de análise 

Linguística não ter privilegiado a língua em uso, através do estudo da gramática do texto, 

não promoveu a compreensão da funcionalidade da conjunção e da coordenação, 

reforçando nos alunos o déficit de não dominar os conceitos e a nomenclatura da 

abordagem tradicional.  

Como o conhecimento docente conjuga teoria e experiência, sendo, portanto, um 

saber plural (ALBUQUERQUE, 2006b), é comum haver uma descontinuidade entre o 

que o professor afirma conhecer e empreender e o que é de fato posto em prática. Isto, ao 

contrário de ser uma contradição, é, na verdade, um efeito de transposição didática, 

conforme apontado por Rafael (2001a, 2001b). Assim, em virtude do caráter dialético da 

relação teoria-prática (HORIKAWA, 2004), o professor é compelido a mobilizar saberes 

plurais, constituídos por conhecimentos teóricos e empíricos, e que nem sempre 

correspondem ao que ele afirma empreender em sala de aula. Essa aparente 

descontinuidade foi verificada na prática docente de nossa colaboradora, por esses 

motivos previamente explicitados.  

Assim, embora pareça contraditório, podemos afirmar que a professora não 

trabalhou os conteúdos de análise sintática (bem como os de ortografia) com base na 

exploração dos sentidos do texto, nem inseriu tal reflexão no contexto da leitura e da 

produção textual. Como vemos, o usufruto de uma boa base acadêmica não é condição 

sine qua non para que o professor realize um trabalho pedagógico voltado para a 

implementação da educação Linguística, como pensado por Bagno (2003), embora nossa 

colaboradora não se distancie tanto do ideal do professor de LM que, para o referido autor, 



107 

 

estaria capacitado para empreender o desafio de ampliar os horizontes linguísticos do 

aprendiz na direção do discurso.  

Por um lado, ela busca prender a atenção dos alunos, através do questionamento 

do sentido pejorativo do verbo “pegar90”, quando empregado com relação a pessoas, sem, 

no entanto, inserir esse questionamento em uma abordagem pedagógica propriamente 

dita. Por outro lado, quando se vê diante da tarefa de ministrar o conteúdo de análise 

Linguística, a professora o desvincula da reflexão em torno do texto, embora em seu 

discurso91 afirme que a sua prática como um todo se centra nesse elemento linguístico.  

Mediante o exposto, acreditamos que a professora incorpora o conflito existente 

na maioria dos docentes com relação ao modo mais adequado e eficaz de conduzir o 

ensino de gramática na sala de aula. Percebemos que, ao ministrar os conteúdos de análise 

Linguística, acabou prevalecendo a racionalidade instrumental, conforme definida por 

Habermas (1983). Na aula de português, o ensino das categorias gramaticais, que tomam 

o estudo da metalinguagem como um fim em si mesmo, são o exemplo mais perfeito 

desse tipo de racionalidade, definindo os contornos da relação meios-fins que se 

estabelece entre o conteúdo a ser ensinado e o conteúdo efetivamente ensinado pela 

professora.  

Quando nossa colabora passa a ministrar os conteúdos de análise Linguística, ela 

assume o papel de porta-voz do perito, o gramático e/ou o autor do livro didático, 

conferindo ao conhecimento das categorias gramaticais um caráter instrumental, cujo 

domínio seria convertido em êxito escolar. Os alunos são orientados para o sucesso, no 

sentido de dominarem aquele saber para obter uma boa nota na avaliação bimestral. Foi 

nesse ponto que sentimos com mais intensidade o conflito da identidade docente na 

prática de nossa colaboradora.  

Ao mesmo tempo em que a professora se preocupa com o desenvolvimento da 

competência discursiva do aprendiz, com a valorização do diálogo ao longo de todo o 

processo de ensino-aprendizagem, ela busca instrumentalizar seus alunos com o 

conhecimento mínimo das categorias gramaticais como forma de garantir-lhes o sucesso 

escolar. Afinal, a instituição escolar, bem como a própria sociedade, ainda não pode 

conceber um professor de Língua Portuguesa que não dê aulas de gramática. A 

racionalidade instrumental permeou de tal maneira o ensino de LM que criou mecanismos 

                                                 
90 A este respeito, consultar Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aulas (05) e (06) – geminadas, 

linhas de 822 a 844, p. 18 e Aulas (10) e (11) – geminadas, linhas de 205 a 246, p. 210.  
91 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 31, p. 134. 
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bastante eficazes para suprimir o diálogo92, a interação, a construção conjunta de 

conhecimentos entre professora e alunos, a ponto de bipolarizar o trabalho com a língua 

empreendido pela docente.  

Não podemos nos esquecer de que a escola, enquanto instituição social, reflete e 

reproduz modelos de conduta caros ao aparelho social de que é fruto. E uma consequência 

inevitável disto é o império da racionalidade técnica no âmbito escolar, assim como no 

da sociedade industrial moderna. Dessa forma, também as práticas escolares se voltam 

não para a individualidade do ser, mas para a sua despersonalização, por meio da 

implementação de uma objetividade capaz de inverter os valores do indivíduo, e muitas 

vezes do próprio professor, que sente a necessidade de conferir um tratamento 

diferenciado a cada aluno, mediante as necessidades de cada um, mas esbarra na 

impossibilidade de fazê-lo, imposta pelo próprio sistema escolar no qual se insere. 

Exemplo disto é o discurso da professora no seguinte momento da primeira entrevista:   

 

 
Exemplo (28): 

há momentos em que eu peço a escrita e depois a reescrita. Mas a terceira 

versão muitas vezes eu não tenho condição de fazer porque eu não tenho tempo 

de corrigir em casa... né? Fazer a reescrita já é um desafio, porque é trabalhar 

com uma leitura em dobro do/do texto, porque se eu tenho trinta alunos, eu vou 

ter que ler sessenta textos. Então (ter que corrigir) noventa é praticamente 

impossível... né? Então tem essas limitações... do perfil da turma, das 

limitações estruturais da escola e das limitações do meu tempo. Então 

APESAR disso, eu ainda tenho que fazer uma coisa coerente com o que eu 

penso (Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas de 175 a 

182, p. 137).  

 

  

A objetividade coisificante das relações de trabalho na sala de aula voltadas para 

a expansão do capital (considerando o conhecimento como um bem de consumo e a sua 

aquisição como um pré-requisito para o sucesso na sociedade), levou, a nosso ver, a nossa 

colaboradora a empreender uma prática por vezes distante de suas convicções acadêmicas 

e do que acredita ser verdadeiro. Assim, a individualidade do ser se despersonaliza, até o 

ponto de ser substituída pela objetividade de trabalhar de acordo com o que a escola 

oferece (Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linhas 194 e 195, p. 137).  

Para constituir estratégias para a consecução de objetivos práticos no âmbito de 

uma instituição social fortemente orientada para o sucesso, é necessário erigir meios 

                                                 
92 Tais como a cobrança das coordenações pedagógicas, das direções de escola, dos pais e dos próprios 

alunos, que tendem a julgar que o professor “não está ensinando português” caso ele implemente uma 

prática mais distanciada do viés tradicional de ensino (cf. PAIVA, 2007). Afinal, para o senso comum (e, 

arriscaríamos dizer, para muitos professores), ensinar português ainda é ensinar gramática.  
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adequados para a consecução de determinados fins. Como a orientação escolar volta-se 

para o sucesso, e às vésperas da realização da avaliação bimestral, a professora optou por 

erigir meios adequados para atingir a finalidade específica de instrumentalizar os alunos 

para a realização do exame.  

As marcas do conflito que a maioria dos professores de português atualmente 

incorporam no sentido de como conduzir o ensino de gramática em sala de aula se fazem 

sentir pelo fato de o componente análise linguística ter sido ministrado de forma 

desarticulada com relação aos de leitura e escrita. O caráter predominantemente interativo 

cede espaço ao normativismo gramatical, comprometendo o esforço de unidade da prática 

docente. Ocorre nesse ponto um desencontro entre o discurso da professora, que afirma 

partir sempre do texto e primar pelo diálogo93 com os alunos, e sua prática efetiva, que 

assume, conforme já apontamos, uma divisão bipolar: o trabalho com o texto, 

contemplando as competências relativas à leitura e à escrita, e o trabalho com a gramática 

normativa, centrado no estudo da palavra (ortografia, conjunção) e da frase 

descontextualizada (período composto por coordenação).   

Na prática docente de nossa colaboradora, faz-se sentir um embate entre o agir-

racional-com-respeito-a-fins (HABERMAS, 1983), através do ato de lançar mão de uma 

estratégia para atingir um determinado fim, a solução de um problema prático, e o agir 

comunicativo, calcado no diálogo e que pode ser identificado na dimensão dialógica que 

a professora marca nas bases teóricas de seu planejamento anual94.  

Para além das aulas de gramática, também exemplares desse embate, pudemos 

observar que o mesmo se verificou no Exemplo (24) previamente analisado, no qual a 

professora, norteada pelo objetivo de regrar a interação de forma a dividir o tempo entre 

todas as tarefas previstas para aquela aula e também ancorada em sua própria leitura 

acerca do enredo do filme que havia sido assistido pela turma, acabou empreendendo 

diversas tentativas de monopolização do discurso com um de seus alunos, buscando 

exercer o controle mediante o agir-racional-com-respeito-a-fins. E, de fato, quanto da 

interação entre professora e alunos não se perde nesse embate?  

O posicionamento de Habermas (2003, p. 164), segundo o qual “as interações 

sociais são mais ou menos cooperativas e estáveis, mais ou menos conflituosas ou 

instáveis” se confirmou ao longo de toda a interação professora-alunos observada por nós 

                                                 
93 Num esforço de implementação da razão comunicativa, conforme apontado por Gonçalves (1999).  

Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 37, p. 134. 
94 Consultar Anexo A, Plano de Ensino da Colaboradora.  
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em campo. No entanto, um aspecto dessa relação nos chamou a atenção sobremaneira. 

Segundo Habermas (2003), há na sociedade industrial moderna duas orientações distintas, 

a saber: a que se volta para o entendimento mútuo e a orientação para o sucesso, sendo 

esta última previamente comentada por nós.  

No tocante à estabilidade/instabilidade das relações sociais, nossa colaboradora 

nos surpreendeu com um desabafo durante uma das aulas observadas. A turma era 

bastante barulhenta, e por diversas vezes perdia-se tempo ao pedir silêncio e ao esperar a 

cooperação dos alunos. Houve momentos em que a inquietação característica do alunado 

adolescente evoluía para um patamar de indisciplina, e foi em um desses momentos que 

a professora proferiu o que transcrevemos no Exemplo (29): 

 

 
Exemplo (29): 

o PIOR, gente, não é ensinar não... o pior é lidar com a indi/indisciplina. Porque 

ensinar aqui se eu passava a noite to::/ou a manhã, a noite, virava a noite... 

porque eu GOSTO de fazer isso... o pior é lidar com gente cínica, me desculpe 

a expressão... que sabe o que deve fazer, sabe o que não deve e faz o que não 

deve... o pior é isso... pra mim...  dar condição ao professor de dizer o que é 

uma coisa ruim... eu acho que é isso... (Apêndice D, Transcrição das aulas 

ministradas, Aulas 10 e 11 – geminadas, linhas de 1217 a 1222, p. 269). 

 

 

A professora se reporta à violação das expectativas recíprocas de comportamento 

dos agentes que presidem a ação social de frequentar a escola. Enquanto agente que 

domina ações imputáveis aos demais (HABERMAS, 1983), a professora assume a 

postura de autoridade a ser respeitada, como forma de manter a ordem e um bom 

andamento da atividade. Na dinâmica de sala de aula, em que o professor normalmente 

monopoliza a palavra, quando o aluno resiste ao sistema por meio de conversas paralelas 

ou de conduta inadequada, como, por exemplo, a indisciplina, ele atrapalha a aula e é 

convidado pela professora a se portar ou a participar da aula de forma regrada, sob pena 

de sofrer a sanção de ser convidado a se retirar de sala.  

Ao pedir silêncio, a professora está convidando os alunos a internalizarem e 

reassumirem seus papéis sociais, mantendo a instituição socialmente delimitada e aceita 

do gênero aula. Caso eles não reassumam o seu papel social dentro da sala de aula, a 

própria docente se vê impossibilitada de desempenhar seu papel social naquele contexto. 

O discurso da professora no Exemplo (29) fornece, a nosso ver, a medida da frustração 

de gostar do que faz, mas ter de lidar com a indiferença e o desrespeito ao seu trabalho. 

A professora é taxativa, ao definir como cínica a pessoa “que sabe o que deve fazer, sabe 
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o que não deve e faz o que não deve95”. A colaboradora mostra ter internalizado o seu 

papel social no que tange àquela instituição. E também o sentimento de desvalorização e 

impotência que invade o professor quando este se depara com o desrespeito à figura do 

professor, conforme apontado por Zagury (2006).  

 

 4.3 A CONVERGÊNCIA DOS DADOS: UM OLHAR REALISTA SOBRE A 

PRÁTICA DOCENTE 

 

O momento da práxis foi encerrado com a realização da prova bimestral96, 

composta por um texto de abertura, o conto O presente das rosas, de Melcíades José de 

Brito, por questões de interpretação textual e por questões de análise linguística, 

enfocando o conteúdo de conjunções coordenativas e orações coordenadas. Chamou-nos 

sobremaneira a atenção a estrutura organizacional do exame: de um total de oito questões, 

apenas três eram relacionadas ao conteúdo de Análise Linguística. Vale salientar ainda 

que as oito questões que compõem o exame estão diretamente relacionadas ao texto.  

Esperávamos, é verdade, que, num exemplo representativo da interferência da 

relação meios-fins no âmbito escolar, o meio escolhido para a elaboração da atividade 

avaliativa fosse o ensino de teoria gramatical à parte do texto. Mas não foi o que se 

verificou. A ênfase maior recaiu sobre a leitura e a interpretação do conto (questões de 1 

a 5). O componente Análise Linguística ficou com modestos 37,5% da avaliação.  

A forma como a colaboradora elaborou as questões de Análise Linguística 

atendeu, a nosso ver, a um imperativo de racionalidade instrumental. As questões 6 e 7, 

voltadas para a classificação das orações coordenadas que compunham o período e as 

conjunções coordenativas nele presentes, requerem do aluno o conhecimento de 

nomenclatura e taxonomia gramatical, enquanto a questão 8 conjuga análise Linguística 

com produção textual, ao solicitar que o aluno elabore um período composto por orações 

coordenadas sindéticas adversativas, sindéticas conclusivas e assindéticas.   

Todavia, um maior destaque para o entendimento do texto é, na verdade, um 

indício da coerência metodológica de nossa colaboradora, que fez questão de frisar na 

primeira entrevista a importância conferida à leitura. Com relação à análise do exame 

bimestral, podemos antever o conceito de avaliação da docente. Para nós, a colaboradora 

concebe avaliação como o momento de verificar a capacidade do aluno de compreender 

                                                 
95 Consultar Apêndice D, Transcrição das aulas ministradas, Aulas (10) e (11) – geminadas, linhas 1220 e 

1221, p. 269. 
96 Consultar Anexo E, Avaliação de Aprendizagem – II Bimestre. 
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o que lê, organizar ideias e conceitos para dar conta de uma interpretação coerente dos 

sentidos do texto. É perceptível a dificuldade da turma em interpretar o que lê, tendo em 

vista o estilo de formulação das questões, que já direcionam para a parte do texto na qual 

se encontra a informação solicitada e pressupõem respostas curtas.  

Ocorre também na atividade avaliativa a mesma bipartição observada na práxis: 

enquanto o trabalho com interpretação textual segue uma linha na direção da construção 

de sentidos para o texto, a abordagem de Análise Linguística, embora se faça mediante 

períodos retirados do conto, não se articula com continuidade ao trabalho de interpretação 

textual, cobrando do aluno a demonstração do conhecimento da teoria gramatical per se.  

Quanto ao componente produção textual, é possível constatar a pouca 

familiaridade dos alunos com a escrita, a julgar pela presença de uma questão objetiva 

(questão 2) e também pelo fato de a questão 8 não solicitar a produção de um texto, mas 

de um período composto. Assim, a colaboradora, por conhecer as especificidades de sua 

turma e antecipando suas prováveis dificuldades, elabora um exame curto e simples, 

sintonizado com a realidade da aprendizagem dos alunos e atenta para o estabelecimento 

de estratégias para a consecução de objetivos (HABERMAS, 1983), pois, conforme 

aponta Albuquerque (2006a), só é possível mensurar a aprendizagem de um conteúdo se 

ele é adequado pelo professor à realidade da turma.  

Ao analisar o momento da práxis, sentimos a necessidade de obter maiores 

esclarecimentos junto à colaboradora com relação à sua atuação em sala de aula. Desse 

modo, julgamos pertinente proceder à realização de uma segunda entrevista, realizada no 

dia 2 de fevereiro de 2009, com o intuito de elucidar algumas questões que não haviam 

sido levantadas na primeira entrevista concedida, e que seriam cruciais para a delimitação 

do nosso olhar sobre a práxis observada. Nesta segunda ocasião, orientamos a nossa fala 

mediante dois momentos distintos. Primeiramente, abordamos a formação acadêmica da 

colaboradora, tanto a inicial como a continuada. No segundo momento, convidamos a 

docente a realizar um balanço da práxis, como forma de ouvir seu posicionamento acerca 

do trabalho empreendido com Leitura, Produção Textual e Análise Linguística realizado 

em sala de aula.  

A postura teórico-metodológica de adotar o trabalho com sequências didáticas 

atravessa a práxis de nossa colaboradora. Ao ser inquirida acerca de em que contexto ela 

entrou em contato com o construto teórico da SD, a resposta obtida sinalizou para a 

importância que a formação inicial exerceu sobre a práxis de nossa colaboradora. 

Vejamos o Exemplo (30): 
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Exemplo (30): 

eu tive contato com sequências didáticas ainda na graduação... quando eu 

participei de uma pesquisa do PIBIC voltada ao estudo da:: do ensino da 

escrita... hum... no Ensino Médio. Então dentro dos referenciais teóricos 

escolhidos pela orientadora para leitura... ela nos apresentou alguns que:: eh:: 

estavam voltados pra/pra:: a defesa da/da metodologia das sequências 

didáticas. Um que eu me recordo agora era:: o estudo de Dolz e Pasquier... de 

1999... né?... eu acredito que era... acho que era... em que:: um/num estudo 

intitulado “Um decálogo para ensinar a escrever”... eles falavam em dez 

alternativas do ensino de escrita. UMA delas era a sequência didática. Depois 

eu li outros textos que eu não me recordo agora os autores. Tenho que pesquisar 

pra voltar e saber exatamente onde é que eles est/o nome deles. Mas eu me 

lembro bem desses Dolz e Pasquier. Então foi na graduação (Apêndice C, 

Segunda Entrevista com a Colaboradora, linhas de 29 a 39, p. 141). 

 

 

A colaboradora foi familiarizada com a prática de pesquisa ainda em sua formação 

inicial, ao participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC). 

Percebemos a importância que a iniciação científica teve para a práxis da docente ao 

cruzarmos esta informação com a concedida no Questionário97, quando selecionou a 

produção textual como o aspecto mais enfatizado por ela no ensino de LM. A docente 

mobiliza o conhecimento acerca das SD’s, reportando-se a Dolz e Pasquier98 como uma 

das referências teóricas de seu trabalho com língua. O contato com SD’s foi tão marcante 

para a colaboradora que ela as abordou por conta própria em sua dissertação de 

mestrado99. Ao perguntarmos o motivo que justifica a adoção do pressuposto teórico-

metodológico das SD’s, a colaboradora assim se manifesta: 

 

 
Exemplo (31): 

ah:: por vários motivos. E um deles diz respeito a questões bem práticas 

mesmo, de organização do dia-a-dia... eh/eh:: do/do ensino, né? Então quando 

você se planeja... é bom que isso seja feito em unidades. Agrupando temas... 

agrupando eh... momentos de aula, números de aula. Então a sequência 

didática viabiliza essa praticidade da organização do tempo em sala de aula. 

Eh:: fora essa/essa/essa:: como é que eu posso dizer... esse/esse:: objetivo 

PRÁTICO... né... técnico... podemos assim dizer... tem também a questão 

da/da:: perspectiva teórico-metodológica... que entende o ensino, qualquer que 

seja ele, de qualquer disciplina... como... e a que eu ah/ah... gosto muito... como 

uma SEQUÊNCIA ou uma continuidade de coisas que/que vão sendo 

apresentadas aos alunos... de/de conteúdos que vão sendo apresentados aos 

alunos... de saberes que vão sendo levantados em sala de aula... e que um vai 

puxando o outro. Então o professor numa sequência ele projeta, mas ao mesmo 

tempo dá pra ele saber se tão influenciando um no outro... né... que tem a ver... 

que são válidos pra aquele/e depois... eh... ele vai tentar colocar isso em prática. 

Lógico, tendo a contrapartida do aluno também. Porque às vezes a gente 

planeja uma sequência didática... hum/hum...no papel tá tudo muito 

                                                 
97 Consultar Apêndice A, Questionário Respondido pela Colaboradora, questão 11, p. 132. 
98 Esclarecemos que, na segunda entrevista (Cf. Apêndice C, linha 34), a professora se confunde com 

relação à data do estudo citado. Em seu Plano de Ensino (Cf. Anexo A), a data correta é 1996. 
99 Consultar Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linhas de 50 a 52, p. 141-142. 
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bonitinho... “ah, vamos trabalhar tal conteúdo, seguido por esse outro 

conteúdo”... mas NA HORA, às vezes, NA SALA a gente percebe que não... 

que ficaria melhor numa sequência tal abordagem e deixa aquela que você 

tinha previsto um pouco pra depois. Então a sequência didática dá essa 

continuidade que é importante pra aprendizagem do aluno... pra ele perceber 

essa inter-relação entre os saberes... e também... eh/eh:: ter uma/traz uma 

flexibilidade (Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linhas de 

62 a 82, p. 142). 

   

 

O Exemplo (31) nos permite identificar, no discurso da professora, a tentativa de 

articular a teoria de SD à prática de sala de aula, ao ressaltar o caráter de organização da 

atividade docente em conteúdos e procedimentos pedagógicos que a realização de uma 

SD permite. Todavia, percebemos que há uma espécie de flutuação com relação ao modo 

como a colaboradora concebe uma SD. Nesta ocorrência específica, uma SD é concebida 

como uma forma de organizar e apresentar, de forma sequenciada, o saber a ensinar. A 

SD, portanto, seria concebida enquanto planejamento da atividade docente, que norteia 

seus procedimentos e favorece o aluno com a noção de continuidade dos conteúdos 

ministrados. Não é, contudo, essa concepção que transparece no Exemplo (32) a seguir: 

 

 
Exemplo (32): 

eu tinha que fazer a abordagem da análise/se eu fosse fazer uma abordagem 

que... fosse ADVINDA da produção de texto... eu ia demandar muito tempo. 

E principalmente eu ia demandar OUTRAS condições de trabalho... as quais 

eu não tenho. Porque eu ia ter que fazer uma análise de todos os textos dos 

alunos... ver onde é que ia ocorrer o aparecimento daquele conteúdo... no caso 

eh:: orações coordenadas... fazer um levantamento... o que seria o NÃO 

tradicional, né?... fazer um levantamento das aparições e aí:: poder trazer pra 

sala de aula DENTRO dos textos deles como é que aquele mo/eh:: como é que 

aqueles elementos de análise linguística apareciam (Apêndice C, Segunda 

Entrevista com a Colaboradora, linhas de 242 a 250, p. 145). 

 

 

No Exemplo (32), a concepção de SD que norteia o discurso da professora é mais 

próxima à noção trazida por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004). Aqui, a SD é vista como 

um procedimento metodológico de ensino centrado no texto e partindo de ocorrências 

linguísticas reais oferecidas pelas produções textuais dos alunos para abordar as 

dificuldades por eles apresentadas no momento da produção. A colaboradora aponta para 

a falta de sintonia dessa metodologia com suas reais condições de trabalho, já que ela 

demandava de sua parte mais tempo em sala de aula e em planejamento100. 

Dessa forma, somos levadas a considerar que o trabalho com SD’s empreendido 

pela colaboradora no momento da práxis foi norteado pela concepção de Dolz e Pasquier 

                                                 
100 Consultar Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linhas 250 e 251, p. 145-146. 
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(1996 apud PLANO DE ENSINO DA COLABORADORA, 2008). Resgatando a noção 

da docente acerca do conceito de SD’s apresentado no item (3.1) do presente capítulo e 

tomando por base os referidos autores, podemos afirmar que a práxis em torno da 

exploração do gênero resenha de fato seguiu essa concepção de SD, mais voltada à noção 

de planejamento das atividades docentes e mais sintonizada com a realidade profissional 

da colaboradora.  

O conteúdo programático previsto para o segundo bimestre contemplava a 

realização de leituras diversas, a exploração do gênero textual resenha, o emprego do 

apóstrofo e do trema, as conjunções coordenativas e orações coordenadas. Como a 

colaboradora não dispunha de um documento registrando o conteúdo programático a ser 

cumprido ao longo do bimestre, pedimos no momento da segunda entrevista para que ela 

esclarecesse quais eram os conteúdos e transcrevemos o posicionamento da colaboradora 

no Exemplo (33), salientando que a auxiliamos a lembrar quais tinham sido ministrados 

naquele bimestre: 

 

 
Exemplo (33): 

C: [...] Então... no segundo bimestre eu tinha previsto trabalhar...eh... leituras 

diversas... eu não/não foco na leitura do gênero tal... não... eu levo os alunos 

pra biblioteca... faço orientações de leituras de contos, de romances, de 

revistas, de gibis... ou leitura do livro/do texto que tá no livro didático 

independente do gênero... não tem um conteúdo específico. Na produção de 

texto eu tinha sim. Eh:: eu tinha o/o:: o foco na produção da resenha... já que 

eu previ trabalhar com eles um filme e do filme elaborar uma resenha... 

justamente o filme como uma obra cultural e a resenha como um texto que 

resgata essa obra cultural. E:: na análise Linguística... orações coordenadas... 

né... eh/eh... conjunções coordenadas também eu me lembro que a gente 

trabalhou... e:: acho que só... não tô lembrando mais... acho que a gente tinha 

falado de outra coisa que eu me esqueci. 

 

P: foi conjunções coordenativas... né?...  

 

C: a-hã. 

 

P: orações coordenadas... 

 

C: foi. 

 

P: é. Foi esse o conteúdo. 

 

C: foi esses dois. 

 

P: sim... teve o trema... o emprego do trema... não foi? 

 

C: foi. Foi o emprego de/de/de:: sinais... que é uma coisa que eu sempre dou 

adjacente assim. Mas/sim... orações coordenadas... E:: por consequência 

conjunções coordenativas (Apêndice C, Segunda Entrevista com a 

Colaboradora, linhas de 124 a 151, p. 143-144). 
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A parte da segunda entrevista mais elucidativa para nós foi a que trouxe à baila a 

transição do trabalho com leitura e escrita para a abordagem dos conteúdos de Análise 

Linguística. Nesse ponto, a colaboradora fez uma reflexão sincera e acurada em torno da 

relação entre o professor de português, a formação acadêmica, os saberes empíricos e a 

práxis. É o que atestam os Exemplos (34) e (35): 

 

 
Exemplo (34): 

independente do que a gente já leu sobre o ensino de Língua Portuguesa... a 

gente tem... vamos dizer assim... um conteúdo a seguir. Num é? A gente tem 

um remanescente na memória... ah:: o que a gente também entendeu do que é 

a aula de Língua Portuguesa. Então do que... nós/do que foram essas aulas de 

Língua Portuguesa quando a gente estudava, né, quando a gente tava nos 

bancos escolares. Então a gente... não pode... simplesmente deixar de trabalhar 

análise linguística e trabalhar com o ideal... ah, vamos trabalhar leitura e escrita 

e os meninos vão assimilando aos pouquinhos o que é a análise linguística... 

ou não precisa trabalhar com nomenclaturas porque depois eles vão 

assimilando. E:: realmente eu acho que talvez não seria tão necessário... SE... 

e somente SE a gente não tivesse na sociedade um/eh/eh/eh:: formas de seleção 

que requerem dos alunos tal conhecimento... mesmo que eles não vão/não vão 

usar esse conhecimento nas PRÁTICAS cotidianas ou profissionais que eles 

vierem a ter. Mas a gente tem concursos públicos, tem vestibulares, tem testes 

de seleção... que vão demandar deles o domínio da nomenclatura e da análise 

linguística dos m/nos moldes tradicionais. (Apêndice C, Segunda Entrevista 

com a Colaboradora, linhas de 188 a 202, p. 144-145).  

 

 

Exemplo (35): 

Também tem outra coisa que me tolheu... eh/eh:: o fato daquilo que eu falei 

ainda agora... eh:: a REPRESENTAÇÃO que eu tenho ainda de trabalho com 

a análise linguística... não é... nem necessariamente do/do mestrado nem é 

necessariamente da graduação. É muito mais das aulas DE gramática que eu 

tive no período escolar. Então querendo ou não isso VAI... orientando a minha 

prática. Por mais que eu queira fugir disso... mas isso ainda tá muito 

impregnado em mim (Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, 

linhas de 254 a 260, p. 146). 

 

 

O discurso da professora, nesse ponto, revela a relevância do saber experiencial, 

que também é mobilizado na prática docente. À parte da questão do conteúdo 

programático a ser seguido e da base acadêmica do professor, a representação ou a 

imagem que este faz de seus professores no período escolar também é mobilizada na 

práxis, confirmando uma suposição que fizemos no momento anterior à realização dessa 

pesquisa, quando buscávamos organizar nossas ideias acerca do professor e a prática 

docente. Essa reflexão em torno da influência da representação do que é um professor de 

Língua Portuguesa proveniente da experiência da colaboradora enquanto aluna dos níveis 

Fundamental e Médio é retomada no Exemplo (35), contribuindo para a imagem feita por 
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ela de como deve se portar um professor de português ao ensinar questões de Análise 

Linguística.  

Nossa colaboradora não hesita em afirmar que tomou como referência em sua 

práxis com relação a este aspecto a representação feita por ela acerca de seus professores 

de português da escola, e não propriamente do que aprendeu na graduação ou mesmo no 

mestrado. Esse depoimento reforça o que Guedes (2006, p. 26) aponta como a formação 

mimética do professor, cujo processo tem início nos primeiros anos escolares, ainda na 

condição de aluno e tomando como referência as posturas pedagógicas de seus 

professores. 

Ainda com relação ao Exemplo (34), a professora discorre sobre o lugar do 

tradicional no ensino de Análise Linguística, que encontra pertinência na racionalidade 

instrumental característica da sociedade industrial moderna (HABERMAS, 1983). De 

fato, ainda está por ser definido o lugar do ensino de Análise Linguística tal como 

preconizado pelos PCN (2000) ou por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), se ao término 

de sua escolaridade o aluno irá se deparar com exames passíveis de promover a ascensão 

social, como o vestibular, concursos públicos e testes de seleção, que exigirão do aluno, 

em maior ou menor grau, exatamente o domínio da teoria gramatical de cunho mais 

tradicional, o que inviabilizaria a abolição total do ensino de gramática tradicional na 

escola101.  

Acreditamos que o estatuto do ensino de Análise Linguística se inscreve numa 

espécie de transição entre o antigo (a ser evitado) e o moderno (a ser adotado) que 

atualmente atravessa o ensino de LM no Brasil. Essa transição só se converterá em 

atitudes concretas, e, portanto, em resultados, a nosso ver, ao serem atendidas duas 

condições básicas: em primeiro lugar, quando forem institucionalizadas metodologias de 

ensino voltadas para a Análise Linguística, assim como o foram as diretrizes que 

compõem os PCN. E em segundo lugar, quando o sistema educacional brasileiro 

implementar as mudanças necessárias para que isso se verifique, o que significa dizer, 

para nós, que a racionalidade instrumental terá de ceder terreno para o agir comunicativo, 

como pensado por Habermas (1983). Enquanto isso, conforme aponta Cereja (2002a, 

2002b), a abordagem tradicional continuará sendo vista como mais segura (além de mais 

fácil de aplicar) pelos docentes de modo geral.  

                                                 
101 Vale salientar, contudo, que o perfil da abordagem conferida pelo vestibular e por concursos públicos já 

sinaliza para uma mudança de paradigmas, distanciando-se da concepção puramente normativa das 

questões de língua e adotando, em maior ou menor grau, uma postura mais voltada ao discurso. 



118 

 

O discurso da professora na segunda entrevista revela os contornos de uma 

identidade docente que busca conciliar posturas aparentemente contraditórias, mas que 

juntas constituem a coerência pragmática da práxis. Vejamos os Exemplos de (36) a (38): 

 
 

Exemplo (36): 

falando em ler com qualidade... que eu não/eu dizia aos alunos... “olha... eu 

num/a gente não precisa ter um número x de livros lidos no final do ano. A 

gente pode ter UM livro lido no final do ano, mas que esse livro tenha sido 

LIDO e lido com qualidade”... não é?... eu trabalho muito assim. Penso assim. 

Tanto lá nessa escola como nas outras que eu leciono (Apêndice C, Segunda 

Entrevista com a Colaboradora, linhas de 177 a 182, p. 144). 

 

Exemplo (37): 

A gente entende muito o tradicional como um trabalho com a Linguística 

Estrutural... com a estrutura. E:: assim... quando eu s/quando eu saí da 

faculdade... quando eu fiz o mestrado... a gente trabalhou muito com o 

tradicional como aquilo que deve ser evitado em sala de aula. E de uns dias 

desses pra cá... acho que depois de dois anos de ter feito o mestrado tal eu 

comecei a pensar que nada pode ser de fato totalmente evitado, totalmente 

abordado. A gente tem que pensar em que realidade nós estamos... o que é que 

eu posso fazer naquele momento... quais são as minhas possibilidades 

enquanto profissional do ensino de Língua Portuguesa... né... e que escolhas 

serão melhores pra o meu alunado. (Apêndice C, Segunda Entrevista com a 

Colaboradora, linhas de 232 a 240, p. 145). 

 

 

Exemplo (38): 

eu acho que se eu for analisar HOJE... voltar... eu acho que... tem uma quebra. 

Né? É como se eu viesse/viesse trabalhando leitura e escrita e PÁ... eu quebrei. 

Por quê? Porque eu teria que fazer aquilo que eu falei anteriormente... na outra 

resposta. Eu teria que partir do texto do aluno... parafraseando Travaglia, né? 

Eu teria que pegar o texto como centro da aula de Língua Portuguesa... e tudo 

seria emanado do texto, né? ((risos)). Mas assim... eu não/não fiz... talvez... 

também por falta de tempo mas talvez por falta de tato, né? A gente também 

como professor que já tá estudando essas novas teorias... que sabe que um novo 

caminho é possível... a gente precisa também SE adaptar... VER eh...eh... se... 

eh... como é que/que eu posso dizer... se burilar... se transformar pra isso fazer 

sentido também em nós... pra que a gente depois chegue em sala de aula e 

trabalhe (Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linhas de 282 

a 292, p. 146). 

 

 

No Exemplo (36), ao falar sobre a forma com a qual ela trabalha o componente 

Leitura, a docente se apresenta como aquele professor transformador, que não se submete 

aos rigores do ensino normativo. Já no Exemplo (37), vemos o perfil de um professor que 

se adapta a esses mesmos rigores, acolhendo o tradicional e buscando na própria práxis a 

justificativa para a afirmação de que nenhum procedimento teórico-metodológico pode 

ser totalmente adotado ou refutado no trabalho de ensino. Temos aqui a postura reflexiva 

de não aceitar prontamente o discurso segundo o qual o tradicional deve ser evitado, pois 
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a colaboradora se mostra bastante ciente do fato de que as condições de trabalho 

disponíveis muitas vezes impedem certas ações por parte dela.   

O olhar reflexivo sobre a práxis perpassa o Exemplo (38), quando a docente 

assume ter havido uma ruptura na SD desenvolvida em sala no momento da abordagem 

dos conteúdos de Análise Linguística e por que isto teria ocorrido. Ela mobiliza o saber 

acadêmico sobre como deveria ter sido empreendido o trabalho com Análise Linguística 

para que ele se mantivesse articulado com a abordagem dos componentes leitura e 

produção textual, mas justifica a opção pelo tradicional mediante dois motivos: a falta de 

tempo, por um lado, e, por outro, o que ela chama de falta de tato (linha 288).  

Para nós, esta falta de tato, na avaliação da docente, que nesse momento fala por 

toda a categoria profissional de professor de português, diz respeito à necessidade de 

adaptação desse professor às contribuições que as teorias Linguísticas podem oferecer à 

docência. Isto exige do professor, além de um senso bastante acurado de suas reais 

possibilidades, a necessidade de autotransformação, conforme apontado por nossa 

colaboradora, para que as novas ideias em torno de uma práxis mais consciente e livre de 

lacunas possa primeiramente fazer sentido para o próprio professor, para então serem 

convertidas, na real medida das necessidades e especificidades de cada turma e de cada 

professor, em procedimentos metodológicos coerentes e que muito têm a contribuir para 

a aprendizagem.   

Chegamos ao final deste capítulo ao sabor de algumas reflexões acerca do perfil 

que a sociedade espera de nossa colaboradora. Julgamos que a docente corresponde ao 

que a sociedade espera dela, pois a práxis a constitui como uma profissional madura o 

suficiente para empreender algumas das “saudáveis” mudanças possibilitadas pelas 

“novas” propostas teórico-metodológicas, como, por exemplo, um trabalho com leitura e 

escrita privilegiando ambas enquanto processos e pautado na interação e na construção 

conjunta de sentidos. Por outro lado, a professora não foge ao tradicional na abordagem 

dos conteúdos de análise Linguística, atendendo às expectativas sociais acerca do que 

deve ensinar “um professor pra valer de Língua Portuguesa102”.   

Considerando o Questionário, as duas entrevistas e o Plano de Ensino, fica 

patente, mediante a análise desses instrumentos, a forte influência exercida pelos PCN 

(BRASIL, 2000103) no discurso da professora, principalmente com relação às expectativas 

                                                 
102 Consultar Apêndice B, Primeira Entrevista com a Colaboradora, linha 132, p. 136. 
103 A colaboradora esclarece que ela dispõe dos PCN de 1998, que foram abordados ao longo de sua 

formação inicial. Consultar Apêndice C, Segunda Entrevista com a Colaboradora, linhas 109 a 115, p. 143. 
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depositadas pelo documento acerca das competências a serem desenvolvidas nos 

componentes Leitura e Escrita no Ensino Fundamental.  

A diretriz presente nos Parâmetros segundo a qual, durante os oito anos que 

compõem esse nível de ensino, os aprendizes devem ser capacitados a, gradativamente, 

“[...] interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como 

cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações” (BRASIL, 2000, p. 23) 

parece ser a pedra angular desses quatro instrumentos, além de se fazer presente no 

trabalho com leitura, oralidade e escrita empreendido pela docente ao longo do 2º 

bimestre escolar. Outra influência dos PCN identificável nos referidos instrumentos de 

análise é a importância conferida ao ensino-aprendizagem de Leitura e Produção Textual 

como a base para a formação intelectual dos alunos, edificando a espinha dorsal de uma 

perspectiva mais crítica do ensino de língua (SANTOS, 2005).   

Até que ponto é possível ao professor assumir uma postura na dura realidade de 

sala de aula, em simetria com as teorias que ele aprendeu na Academia e que considera 

corretas e dignas de serem aplicadas na docência em LM, sem se deixar seduzir pelas 

sutilezas do mito do super professor? Quanto a isso, nossa colaboradora se mostrou 

bastante coerente, ao buscar, sempre que possível “operar nas brechas do sistema” 

(GERALDI et al., 1996, p. 310), mas sem perder de vista os recursos e condições que a 

escola oferece. Acreditamos que a professora não está preocupada em fazer a diferença, 

em tomar para si a tarefa intransponível de contornar todas as barreiras na empresa de 

uma prática pedagógica inteiramente livre de descontinuidades e conflitos, e totalmente 

orientada para o sucesso dos aprendizes.  

Todo o nosso contato com a colaboradora se constituiu em torno da relação entre 

teoria e prática docente. Caminhos possíveis de se integrarem? A resposta a que chegamos 

foi sim, desde que se tenha em mente que essa integração jamais operará sob o signo da 

completude. Ela sempre será alvo de falhas, descontinuidades, conflitos, definições e 

redefinições de seus objetivos e pressupostos fundamentais. Nossa colaboradora, 

enquanto professora, lida diariamente com a pressão de estar sempre mais ou menos 

adequada ao perfil que a sociedade espera dela. Talvez por isso, aliado às dificuldades e 

desafios relatados pela colaboradora na descrição de sua prática docente, nem sempre seja 

possível aplicar em sala de aula o que ela aprendeu na Academia de forma plena e 

sistemática.  

Entretanto, é possível constituir as bases fundantes de uma prática coerente e 

consciente de suas metas e limitações. É possível ao professor brasileiro, especialmente 
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àquele que vai além da formação inicial, edificar uma práxis diferenciada da indigência 

profissional relatada por Antunes (2003). Foi esse (re)fazer profissional que tivemos a 

oportunidade de vislumbrar ao longo desses dois meses que passamos em campo.  

O professor como um profissional reflexivo é passível de ser encarado como uma 

realidade concreta. Seus esforços são dignos de nota, a percepção de suas conquistas ainda 

é tímida. Mas indubitavelmente, uma prática docente engajada com a melhoria do 

trabalho com a disciplina Língua Portuguesa, por mais que ainda não tenha criado os 

meios de articulação com a categoria docente como um todo, dá sinais de que dias 

melhores virão. E que nós, professores e pesquisadores da área do ensino de LM no Brasil, 

estejamos preparados para isto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste trabalho, foi-nos possível chegar a algumas conclusões, embora 

desde já ressaltemos a nossa despreocupação com qualquer pretensão de esgotar o tema 

por nós analisado. Afinal de contas, a relação teoria-prática, devido à sua complexidade, 

jamais se prestará a esse fim. Nosso compromisso se deu com relação à amostragem de 

que dispúnhamos, e, ancorando-nos nela, pudemos propor respostas satisfatórias para as 

inquietações que nos motivavam no início dessa pesquisa.  

No tocante a como o professor realiza a mobilização de saberes na aula de 

português, depreendemos, primeiramente, que, por tratar-se de um saber plural, conforme 

apontado por Albuquerque (2006b), esta mobilização não se atém exclusivamente ao 

conhecimento técnico-científico adquirido pela colaboradora durante sua formação 

acadêmica inicial e continuada, embora seja indubitável a contribuição dessa formação 

para o seu exercício profissional. A partir da análise de nossa amostragem, chegamos à 

conclusão de que a natureza dessa mobilização de fato é dialética, ao articular 

conhecimento científico-profissional e experiência na atividade diária do saber-fazer 

docente.  

Isto vem a confirmar a hipótese sobre a qual se debruçou a presente pesquisa, pois 

pudemos verificar que a mobilização de saberes operada pela informante de fato articula 

saberes acadêmicos e empíricos, obedecendo a condicionamentos direcionados tanto pela 

qualidade de sua formação acadêmica quanto pelas condições de trabalho da docente, as 

quais, conforme pudemos constatar ao longo do Capítulo (3) desta dissertação, exerceram 

forte influência sobre a práxis observada.  

Consideramos não apenas alcançado, mas produtivo o objetivo geral de investigar 

em que medida a formação acadêmica subsidia a práxis de nossa colaboradora. Mediante 

a consecução desse objetivo, foi-nos possível constatar que o fato de o professor ter uma 

formação acadêmica consistente não é suficiente para que ele empreenda uma prática tida 

como ideal. Ocorre a confluência de múltiplos fatores, não necessariamente de ordem 

teórica, que geram a descontinuidade da relação teoria-prática, sendo inteiramente 

independentes do arbítrio ou da atuação do professor.  

Nossa colaboradora relatou desafios a serem enfrentados por sua prática docente, 

e que iam desde a inexistência de uma copiadora na escola até a ineficácia da articulação 

entre os coordenadores, diretores e supervisores da instituição, passando pelo ritmo de 

vida atribulado da professora e as lacunas de formação da turma, que impunham 
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adaptações do conteúdo a ser ensinado e uma reformulação da divisão equiparada do 

tempo de aula e do perfil das atividades a serem ministradas no decorrer do ano letivo em 

sua totalidade. Além disso, ainda houve a questão da influência exercida pela 

representação da docente acerca do que é um professor de Língua Portuguesa, que 

remonta à observação de seus professores quando do período escolar de nossa 

colaboradora. 

Nossos objetivos específicos também foram satisfatoriamente alcançados. 

Mediante a análise da práxis observada, pudemos concluir que os saberes mobilizados 

pela professora são de três ordens: há o conhecimento técnico-científico, oriundo da 

formação acadêmica inicial e continuada, e que embasa a transposição didática; o 

conhecimento tácito ou experiencial, que se desdobra em dois procedimentos distintos: o 

primeiro corresponde aos procedimentos aprendidos na prática dos quais a docente lança 

mão para resolver situações e conflitos ocorridos no imediatismo da atividade de sala de 

aula (como, por exemplo, a estratégia de a professora ficar em silêncio enquanto os alunos 

conversam, para que eles percebam que devem fazer silêncio também).  

O segundo procedimento diz respeito à representação que a professora faz do que 

é um professor de Língua Portuguesa, advinda de sua experiência enquanto aluna dos 

níveis fundamental e médio e que influenciou sobremaneira a prática docente observada, 

principalmente no tocante ao trabalho com análise Linguística. O terceiro saber 

mobilizado é o profissional, correspondendo ao conhecimento internalizado de todos os 

fatores e circunstâncias relacionados às condições de trabalho da docente, que moldam 

sua prática e limitam a sua atuação para a realização do possível e do viável. A articulação 

desses três saberes ocorreu dialeticamente, e foram responsáveis pela orientação da 

prática pedagógica de nossa colaboradora.  

A formação acadêmica inicial teve um papel mais preponderante sobre a prática 

docente de nossa colaboradora, fornecendo um cabedal de conhecimentos científico-

profissionais que agenciam a práxis e lhe conferem condições de assumir uma postura 

crítica não apenas diante do material didático adotado pela escola, mas diante da práxis 

em si. A formação continuada, ao aprimorar sua faceta de pesquisadora, pôde ampliar a 

visão da colaboradora com relação ao aspecto do ensino de LM que viria a se tornar o 

mais enfatizado pela docente em sua prática, que foi a produção textual. Portanto, outra 

conclusão a qual pudemos chegar foi a de que a qualidade da formação acadêmica se 

constitui como um fator imprescindível para que o docente se torne um professor 
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reflexivo, capaz de compreender os meandros de seu trabalho educacional e a evolução 

que ele próprio experimenta ao realizar esse trabalho.  

Ao longo de nossa pesquisa, verificamos que a nossa colaboradora se mostrou 

bastante coerente com a proposta teórico-metodológica balizada em seu planejamento 

anual. Pudemos perceber também que a professora acompanha, em maior ou menor grau, 

a crise experimentada pelo ensino de LM no Brasil. Até mesmo nossa colaboradora, tão 

resoluta em seu discurso e em suas concepções acerca de como se dá a relação teoria-

prática e de como deve ser empreendido um ensino coerente com os preceitos da 

formação acadêmica, demonstrou em sua práxis estar atravessada por dois poderosos 

embates.  

De um lado, como marca da crise da identidade docente, a professora oscila entre 

as atribuições do professor de português, delegando-lhe o papel ora de mediador da 

construção de conhecimentos, ora de agente capaz de imputar atribuições aos outros 

atores na interação em sala de aula, ou seja, os alunos. O segundo embate diz respeito às 

duas orientações sociais preconizadas por Habermas (1983), a saber: a orientação para o 

entendimento mútuo e a orientação para o sucesso.  

A professora, mediante seu discurso e o trabalho realizado com leitura e escrita, 

parece valorizar a primeira orientação, enquanto a escola, bem como a sociedade em 

geral, prima pela segunda. Isto nos ofereceu uma notável medida do conflito que se 

estabelece no seio da identidade docente, uma vez que a professora exerce o seu ofício 

profissional precisamente no epicentro desse embate. A forma que a docente encontrou 

de conjugar essas duas orientações foi conferindo uma dimensão bipolar à sua práxis, 

conferindo uma abordagem interativa e textual para o ensino da leitura e da escrita, de 

um lado, e o ensino de gramática tradicional focado no estudo da palavra e da frase 

descontextualizas (ANTUNES, 2003), de outro. 

A colaboradora, enquanto atriz social, compreende, simultaneamente a função de 

agente que domina as ações imputáveis aos demais, enquanto professora responsável pelo 

andamento da disciplina que leciona, e também atua como fruto de sua formação social, 

não podendo manter-se indiferente aos valores e atitudes prestigiados e validados pela 

sociedade da qual faz parte. Para nós, essas considerações remetem à premência de que o 

agir comunicativo, conforme pensado por Habermas (1983), seja resgatado no âmbito da 

prática docente como forma de devolver ao ensino de LM, ou mesmo de finalmente 

conferir-lhe a vocação para o diálogo e a criticidade no desenvolvimento da competência 



125 

 

discursiva do aprendiz. Mediante o agir comunicativo, não haveria campo de atuação para 

o mito do super professor.  

Sabemos que estamos advogando por uma profunda mudança de paradigmas 

sociais, que certamente esbarram na tradição e na zona de conforto em que mesmo muitos 

professores se encontram. Mas acreditamos que somente essa mudança estrutural, 

conceitual e até mesmo ideológica nos parâmetros da educação, não só no que tange ao 

ensino de LM, mas ao sistema educacional como um todo, será capaz de confiar no 

professor como um legítimo fator de mudança. E para transformar em realidade um 

ensino renovado pela vivência do resgate da racionalidade comunicativa, conforme 

previsto por Habermas (1983), o professor, e especialmente o de Língua Portuguesa, 

desempenhará um papel fundamental: o de se manter aberto à mudança, fazendo de sua 

prática um espaço de atuação instigante e desestabilizador. 

Para nós, o maior aprendizado que pudemos obter ao longo desses dois intensos 

anos foi que a melhor maneira de se investigar a atuação do professor e como ele 

equaciona a relação teoria-prática é adotar uma postura objetiva diante dos fatos 

observados. Falar sobre a prática docente, acrescendo do fato de que somos também 

professoras, ainda que no momento só atuemos no Ensino Superior, é sempre um desafio, 

pois é bastante tênue a linha que separa o tratamento crítico e científico do tema e a atitude 

imatura de carregar bandeira em prol da causa do professor num país em que docência e 

indigência profissional estão, via de regra, perigosamente próximas. 

Acreditamos que nem a postura solucionista, que busca diagnosticar as falhas da 

práxis para balsamizá-las, nem a acusativa, que lança sobre os ombros do professor toda 

a responsabilidade pelos descaminhos do ensino de LM no Brasil, mostram-se capazes de 

explicar satisfatoriamente o papel do professor de português no trabalho educacional. 

Optamos, portanto, por um olhar realista sobre a práxis, e podemos dizer que nos sentimos 

recompensadas ao final desse processo. Mas também instigadas a prosseguir na 

constituição investigativa desse olhar.  
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P: Campina Grande, 2 de fevereiro de 2009... a pesquisadora está reunida com a 1 

colaboradora para a segunda entrevista... que vai ser dividida em dois momentos. No 2 

primeiro momento, nós vamos falar sobre a formação acadêmica da colaboradora, 3 

contemplando sua formação inicial bem como sua formação continuada. E no segundo 4 

momento nós vamos fazer um balanço da práxis que foi observada ao longo dessa 5 

pesquisa. Eh:: bom, colaboradora... eu gostaria de saber... em primeiro lugar... quando 6 

você concluiu o seu curso de graduação? 7 

 8 

C: eh:: novembro de 2003. Já vão fazer cinco anos.  9 

 10 

P: e quando foi que você fez seu mestrado? 11 

 12 

C: ah:: eu iniciei em março de 2004... foi em março. 13 

 14 

P: e quando concluiu? 15 

 16 

C: 2004... 2005... em 2006. Em agosto de 2006.  17 

 18 

P: ok. Qual foi sua área?... no mestrado? 19 

 20 

C: Linguística Aplicada.  21 

 22 

P: certo. Eh/eu gostaria de saber em que universidade você fez seu mestrado.  23 

 24 

C: eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN.  25 

 26 

P: certo. Eh... quando foi e onde foi que você teve contato com sequências didáticas? 27 

 28 

C: eu tive contato com sequências didáticas ainda na graduação... quando eu participei 29 

de uma pesquisa do PIBIC voltada ao estudo da:: do ensino da escrita... hum... no Ensino 30 

Médio. Então dentro dos referenciais teóricos escolhidos pela orientadora para leitura... 31 

ela nos apresentou alguns que:: eh:: estavam voltados pra/pra:: a defesa da/da 32 

metodologia das sequências didáticas. Um que eu me recordo agora era:: o estudo de Dolz 33 

e Pasquier... de 1999... né?... eu acredito que era... acho que era... em que:: um/num estudo 34 

intitulado “Um decálogo para ensinar a escrever”... eles falavam em dez alternativas do 35 

ensino de escrita. UMA delas era a sequência didática. Depois eu li outros textos que eu 36 

não me recordo agora os autores. Tenho que pesquisar pra voltar e saber exatamente onde 37 

é que eles est/o nome deles. Mas eu me lembro bem desses Dolz e Pasquier. Então foi na 38 

graduação. 39 

 40 

P: quer dizer que não foi propriamente no mestrado 41 

 42 

[C: não.] 43 

 44 

P: na formação continuada.  45 

  46 

C: não. 47 

 48 

P: foi na inicial mesmo. 49 

 50 
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C: inclusive no mestrado eu ouvi pouco falar sobre sequências didáticas. Falar sobre 51 

sequências didáticas... inclusive na minha dissertação foi uma coisa que EU eh/apresentei 52 

pra orientadora na época. 53 

 54 

P: entendo. 55 

 56 

C: ela já conhecia, lógico, só que era uma coisa que eu não tive contato lá na pós... eu 57 

tive contato na graduação ainda.  58 

 59 

P: certo. E por que levar sequências didáticas pra sala de aula? 60 

 61 

C: ah:: por vários motivos. E um deles diz respeito a questões bem práticas mesmo, de 62 

organização do dia-a-dia... eh/eh:: do/do ensino, né? Então quando você se planeja... é 63 

bom que isso seja feito em unidades. Agrupando temas... agrupando eh... momentos de 64 

aula, números de aula. Então a sequência didática viabiliza essa praticidade da 65 

organização do tempo em sala de aula. Eh:: fora essa/essa/essa:: como é que eu posso 66 

dizer... esse/esse:: objetivo PRÁTICO... né... técnico... podemos assim dizer... tem 67 

também a questão da/da:: perspectiva teórico-metodológica... que entende o ensino, 68 

qualquer que seja ele, de qualquer disciplina... como... e a que eu ah/ah... gosto muito... 69 

como uma SEQUÊNCIA ou uma continuidade de coisas que/que vão sendo apresentadas 70 

aos alunos... de/de conteúdos que vão sendo apresentados aos alunos... de saberes que vão 71 

sendo levantados em sala de aula... e que um vai puxando o outro. Então o professor numa 72 

sequência ele projeta, mas ao mesmo tempo dá pra ele saber se tão influenciando um no 73 

outro... né... que tem a ver... que são válidos pra aquele/e depois... eh... ele vai tentar 74 

colocar isso em prática. Lógico, tendo a contrapartida do aluno também. Porque às vezes 75 

a gente planeja uma sequência didática... hum/hum...no papel tá tudo muito bonitinho... 76 

“ah, vamos trabalhar tal conteúdo, seguido por esse outro conteúdo”... mas NA HORA, 77 

às vezes, NA SALA a gente percebe que não... que ficaria melhor numa sequência tal 78 

abordagem e deixa aquela que você tinha previsto um pouco pra depois. Então a sequência 79 

didática dá essa continuidade que é importante pra aprendizagem do aluno... pra ele 80 

perceber essa inter-relação entre os saberes... e também... eh/eh:: ter uma/traz uma 81 

flexibilidade. Eu trabalhei com uma sequência então eu trabalhei com conteúdos 82 

predeterminados, nos quais não se pode mexer. É engessado. Não. Ela tem uma 83 

flexibilidade. Como o planejamento... né... contemporâneo prevê... que você planeje... 84 

mas que tenha essa flexibilidade. Então eu acho que são mais ou menos essas as razões 85 

PRÁTICAS e metodológicas.  86 

 87 

P: certo. Uma curiosidade: qual foi o seu objeto de estudo no mestrado? 88 

 89 

C: ah, no mestrado eu estudei... ah/ah:: os saberes mobilizados acerca de gênero textual 90 

em salas de/de:: de Ensino Médio... né?... na:: justamente no momento de ensino de/de 91 

escrita. Então eu tava investigando QUE saberes os professores mobilizavam acerca de 92 

gênero textual discursivo, né, eu trabalhei bem mais com a perspectiva dos discursivos, 93 

já que a minha base foi bakhtiniana... eh:: quando lidavam com a produção de texto... 94 

desde o momento da leitura daquele texto até a produção. Então eu verifiquei se o 95 

professor escolheu trabalhar carta... então que saberes ele mobilizava sobre carta?... e aí... 96 

eu/eu investiguei se eram saberes que traziam uma perspectiva já dos gêneros do 97 

discurso... né... que trabalha toda a questão de contexto de produção, situação de 98 

produção... né... eh/eh/eh/eh... todos os elementos desenvolvidos na comunicação... OU... 99 

se ainda... apesar de tá trabalhando com o nome carta e não de narração, descrição, 100 
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dissertação... o professor trabalhava estruturalmente... certo? Então minha pesquisa foi 101 

mais ou menos voltada pra isso.  102 

 103 

P: ok. E:: só pra me esclarecer... a versão dos PCN de Língua Portuguesa 104 

 105 

[C: hum.] 106 

 107 

P: que você possui é a de 2000 ou a de 1998? 108 

 109 

C: ah:: eu/eu... na verdade... a que eu possuo é a de 98. Mas independente de eu possuir 110 

ou não a que eu tive contato mesmo inicialmente foi a de 98. Porque eu comecei a minha 111 

graduação em 99... então naquele momento os professores trabalhavam com os alunos do 112 

curso o:: PCN 98. Então eu li muito o de 98. Num/num sei... vou ser sincera... eu não sei 113 

te dizer nem se existe uma mudança muito substancial de um pro outro no que diz respeito 114 

à Língua Portuguesa. Foi uma coisa que me chamou a atenção agora fazer essa 115 

comparação, porque eu nunca tinha feito. E eu vou até pesquisar.  116 

 117 

P: ok. Bom... passando agora pra o segundo momento da nossa entrevista... eh... eu queria 118 

saber qual era o conteúdo programático que estava previsto pro segundo bimestre na 119 

turma de nono ano.  120 

 121 

C: bom... eu sempre trabalho... eh/eh:: buscando... leitura, produção de texto e análise 122 

linguística... esses três vieses. E:: enquadrar de alguma maneira à minha realidade de 123 

ensino. Então... no segundo bimestre eu tinha previsto trabalhar...eh... leituras diversas... 124 

eu não/não foco na leitura do gênero tal... não... eu levo os alunos pra biblioteca... faço 125 

orientações de leituras de contos, de romances, de revistas, de gibis... ou leitura do 126 

livro/do texto que tá no livro didático independente do gênero... não tem um conteúdo 127 

específico. Na produção de texto eu tinha sim. Eh:: eu tinha o/o:: o foco na produção da 128 

resenha... já que eu previ trabalhar com eles um filme e do filme elaborar uma resenha... 129 

justamente o filme como uma obra cultural e a resenha como um texto que resgata essa 130 

obra cultural. E:: na análise linguística... orações coordenadas... né... eh/eh... conjunções 131 

coordenadas também eu me lembro que a gente trabalhou... e:: acho que só... não tô 132 

lembrando mais... acho que a gente tinha falado de outra coisa que eu me esqueci. 133 

 134 

P: foi conjunções coordenativas... né?...  135 

 136 

C: a-hã. 137 

 138 

P: orações coordenadas... 139 

 140 

C: foi. 141 

 142 

P: é. Foi esse o conteúdo. 143 

 144 

C: foi esses dois. 145 

 146 

P: sim... teve o trema... o emprego do trema... não foi? 147 

 148 

C: foi. Foi o emprego de/de/de:: sinais... que é uma coisa que eu sempre dou adjacente 149 

assim. Mas/sim... orações coordenadas... E:: por consequência conjunções coordenativas. 150 



138 

 

Porque às vezes o pessoal trabalha separadamente e o aluno de nono ano ele não tem 151 

noção dessas nomenclaturas... da separação e organização gramatical... e aí fica aquele 152 

conhecimento solto, porque só decora, faz a prova e depois esquece.  153 

 154 

P: um-hum. Ok. Que motivos justificaram a necessidade de despertar nesses alunos o 155 

gosto pela leitura?... porque você citou isso na primeira entrevista, né?... que teve que 156 

trabalhar com eles a/o próprio gosto, a vontade de ler. Eu queria saber por quê. 157 

 158 

C: hum. Eh:: turmas de nono ano de uma escola pública estadual... turmas... de alunos... 159 

com... eh/eh:: desfavorecidos economicamente... é assim que eu posso dizer... e 160 

principalmente com pouco estímulo à leitura no lar. Então são alunos que não têm livros 161 

em casa... que não veem os pais lendo... que não têm condições de adquirir livros e se 162 

tivessem condições talvez não adquirissem/adquiririam... eh:: são alunos que não têm na 163 

escola/pelo menos n/nos outros anos... não tinham tido na escola ambientes de leitura 164 

como bibli/bibliotecas sistematizadas... ou professores que eles mesmos vissem os 165 

professores lendo... então eles não têm espelhos, modelos a seguir... de leitores... nem 166 

tinham em si a prática de leitura. E eu acredito que... eh... a gente... consegue... eh/eh:: 167 

muita coisa através da leitura. Isso é::  já:: chavão, né? Quem lê bem escreve bem... tem 168 

informação... reflete melhor sobre a vida... sobre o mundo em que está inserido... Então 169 

são coisas que a gente já tem arraigado até como professor de Língua Portuguesa. Então... 170 

Então (eu venho dessa) realidade que eu já conhecia... mesmo sem estar lá... mas a gente 171 

já sabe da realidade que é a escola pública... né... no/no Estado da Paraíba... pra não dizer 172 

nos outros Estados. Então... sabendo que já existia a carência... sabendo da importância 173 

da leitura... por isso que eu resolvi estimular a ler.... né?... porque eu acho importante... 174 

não tem como/como ser bom escritor se você não é bom leitor. Não que necessariamente 175 

um bom leitor seja um bom escritor. Mas pra escrever bem tem que ler bem... tem que ler 176 

com qualidade. Então eu estimulava nesse sentido. É tanto... falando em ler com 177 

qualidade... que eu não/eu dizia aos alunos... “olha... eu num/a gente não precisa ter um 178 

número x de livros lidos no final do ano. A gente pode ter UM livro lido no final do ano, 179 

mas que esse livro tenha sido LIDO e lido com qualidade”... não é?... eu trabalho muito 180 

assim. Penso assim. Tanto lá nessa escola como nas outras que eu leciono. 181 

 182 

P: certo. Eh/o que foi que motivou a transição do trabalho com leitura e escrita para o 183 

trabalho com análise linguística na sequência das treze aulas em que eu estive na sua 184 

turma?  185 

 186 

C: ah:: assim... independente do que a gente já leu sobre o ensino de Língua Portuguesa... 187 

a gente tem... vamos dizer assim... um conteúdo a seguir. Num é? A gente tem um 188 

remanescente na memória... ah:: o que a gente também entendeu do que é a aula de Língua 189 

Portuguesa. Então do que... nós/do que foram essas aulas de Língua Portuguesa quando 190 

a gente estudava, né, quando a gente tava nos bancos escolares. Então a gente... não 191 

pode... simplesmente deixar de trabalhar análise linguística e trabalhar com o ideal... ah, 192 

vamos trabalhar leitura e escrita e os meninos vão assimilando aos pouquinhos o que é a 193 

análise linguística... ou não precisa trabalhar com nomenclaturas porque depois eles vão 194 

assimilando. E:: realmente eu acho que talvez não seria tão necessário... SE... e somente 195 

SE a gente não tivesse na sociedade um/eh/eh/eh:: formas de seleção que requerem dos 196 

alunos tal conhecimento... mesmo que eles não vão/não vão usar esse conhecimento nas 197 

PRÁTICAS cotidianas ou profissionais que eles vierem a ter. Mas a gente tem concursos 198 

públicos, tem vestibulares, tem testes de seleção... que vão demandar deles o domínio da 199 

nomenclatura e da análise linguística dos m/nos moldes tradicionais. Então eu fiz... 200 
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eh/eh:: eu tinha que ter um ESPAÇO pra eu trabalhar análise linguística. Né? Trabalhei 201 

orações coordenadas... como eu podia ter trabalhado orações subordinadas... não teve 202 

assim um critério... ah, eu tenho que trabalhar isso. Também trabalhei porque tinha no 203 

livro... eu vou ser sincera... era o momento que tava lá... e a gente tem que também dar 204 

uma sequência no livro até porque é pra o livro fazer um pouco de sentido pro aluno, 205 

mesmo que não seja o livro dos seus sonhos. Então a gente tem que dar o/a/eh/eh:: tem 206 

que tornar o livro usual. Então... assim... não teve O critério... mas eu SEMPRE... nas 207 

minhas... no meu planejamento... nas sequências eu incluo algum... eh/eh:: algum 208 

elemento de análise linguística. Nesse momento foi orações coordenadas e conjunções 209 

coordenativas.  210 

 211 

P: um-hum. 212 

 213 

C: entendeu? 214 

 215 

P: então fazendo um/um:: balanço sobre a prática, né, observada... eh... ficou perceptível 216 

pra mim... que:: o trabalho com leitura e escrita ele seguiu um viés diferente, né 217 

 218 

[C: sim.] 219 

 220 

P: do trabalho com análise linguística. E:: eu queria saber da/da sua posição o quê que 221 

justificou a postura tradicional que você assumiu  222 

 223 

[C: um-hum.] 224 

 225 

P: no trabalho com análise linguística.     226 

 227 

C: ok. Eh/pra:: começar a responder essa pergunta eu acho importante trabalhar bem a 228 

ideia do tradicional... num é? A gente entende muito o tradicional como um trabalho com 229 

a Linguística Estrutural... com a estrutura. E:: assim... quando eu s/quando eu saí da 230 

faculdade... quando eu fiz o mestrado... a gente trabalhou muito com o tradicional como 231 

aquilo que deve ser evitado em sala de aula. E de uns dias desses pra cá... acho que depois 232 

de dois anos de ter feito o mestrado tal eu comecei a pensar que nada pode ser de fato 233 

totalmente evitado, totalmente abordado. A gente tem que pensar em que realidade nós 234 

estamos... o que é que eu posso fazer naquele momento... quais são as minhas 235 

possibilidades enquanto profissional do ensino de Língua Portuguesa... né... e que 236 

escolhas serão melhores pra o meu alunado. Então NESSE sentido... eh/eh:: eu tinha... 237 

naquela realidade... pouco tempo pra trabalhar o conteúdo... FECHAR o conteúdo pra 238 

uma prova... e:: eu tinha que fazer a abordagem da análise/se eu fosse fazer uma 239 

abordagem que... fosse ADVINDA da produção de texto... eu ia demandar muito tempo. 240 

E principalmente eu ia demandar OUTRAS condições de trabalho... as quais eu não tenho. 241 

Porque eu ia ter que fazer uma análise de todos os textos dos alunos... ver onde é que ia 242 

ocorrer o aparecimento daquele conteúdo... no caso eh:: orações coordenadas... fazer um 243 

levantamento... o que seria o NÃO tradicional, né?... fazer um levantamento das aparições 244 

e aí:: poder trazer pra sala de aula DENTRO dos textos deles como é que aquele mo/eh:: 245 

como é que aqueles elementos de análise linguística apareciam. Então aquilo me 246 

demandava mais tempo EM sala de aula... e aquilo me demandava mais tempo EM 247 

planejamento... que eu não tinha. Não quero cair na/na:: no lugar comum de ficar 248 

reclamando... ah, o professor tá assim por causa das condições. Mas... de fato... em alguns 249 

momentos a gente tem que se render a esse tipo de desculpa porque:: a realidade nos/nos 250 
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tolhe... né?... possibilidades. Também tem outra coisa que me tolheu... eh/eh:: o fato 251 

daquilo que eu falei ainda agora... eh:: a REPRESENTAÇÃO que eu tenho ainda de 252 

trabalho com a análise linguística... não é... nem necessariamente do/do mestrado nem é 253 

necessariamente da graduação. É muito mais das aulas DE gramática que eu tive no 254 

período escolar. Então querendo ou não isso VAI... orientando a minha prática. Por mais 255 

que eu queira fugir disso... mas isso ainda tá muito impregnado em mim. Então assim... 256 

eu/eu olho/eu posso olhar pra aquelas aulas hoje e dizer “ah, eu podia ter feito assim... ou 257 

assado... eu posso melhorar”. Mas assim... eu trabalhei mais tradicionalmente... eu 258 

PENSO no caso de definir... o que É oração?... o que é oração coordenada?... o que é uma 259 

conjunção coordenativa?... onde é que elas vão se unir?... as orações, tal... porque é a 260 

maneira que eu acho que pra mim seria mais fácil de aprender. Aí eu pego e transformo 261 

isso pro aluno. Né? E também é uma maneira que (como eu disse pra ti)... foi aquilo que 262 

eu falei anteriormente... como os processos de/de/pelos quais eles vão passar... de seleção, 263 

de prova de concurso, de vestibular... que vão também requerer aquilo dele. E que de 264 

repente eu não posso eliminar das práticas deles de estudo da língua. Entendeu? Então eu 265 

fico tipo me/me... justificando num momento que eu usei... talvez por causa disso. Mas 266 

não tiro também dessa reflexão a possibilidade de melhorar... né... de poder depois fazer 267 

um novo/eh/replanejar... de em novas turmas... eh... melhorar esses aspectos. Então... é 268 

mais ou menos assim. Respondeu?  269 

 270 

P: respondeu. 271 

 272 

C: ((risos)) 273 

 274 

P: eh... você considera que o trabalho com análise linguística que você empreendeu faz 275 

parte da sequência didática desenvolvida? 276 

 277 

C: eu acho que se eu for analisar HOJE... voltar... eu acho que... tem uma quebra. Né? É 278 

como se eu viesse/viesse trabalhando leitura e escrita e PÁ... eu quebrei. Por quê? Porque 279 

eu teria que fazer aquilo que eu falei anteriormente... na outra resposta. Eu teria que partir 280 

do texto do aluno... parafraseando Travaglia, né? Eu teria que pegar o texto como centro 281 

da aula de Língua Portuguesa... e tudo seria emanado do texto, né? ((risos)). Mas assim... 282 

eu não/não fiz... talvez... também por falta de tempo mas talvez por falta de tato, né? A 283 

gente também como professor que já tá estudando essas novas teorias... que sabe que um 284 

novo caminho é possível... a gente precisa também SE adaptar... VER eh...eh... se... eh... 285 

como é que/que eu posso dizer... se burilar... se transformar pra isso fazer sentido também 286 

em nós... pra que a gente depois chegue em sala de aula e trabalhe. Então eu/eu vejo assim 287 

talvez HOJE... olhando pra/pra trás... independente de eu tá lhe respondendo essa 288 

pesquisa ou não... eu diria isso em qualquer lugar... talvez houve como uma QUEBRA... 289 

se eu pensar que eu precisaria na sequência ter uma linha muito harmoniosa com/tudo 290 

muito costuradinho. Mas também eu posso pensar que não necessariamente a sequência 291 

precisa ter TODOS os pontos articulados... sabe? ((Interfone começa a tocar)) Eu posso 292 

chegar um momento, parar e “não, olhe, gente, a gente vai parar um pouquinho a 293 

discussão sobre resenha e vamo agora fazer análise linguística”. Porque nem sempre tudo 294 

dá pra costurar muito bonitinho. Né? B, por favor, atende aqui. 295 

 296 

P: ok. Pronto, eu considero respondidas as minhas... considerações... as minhas 297 

questões... e eu te agradeço... mais uma vez.  298 

 299 

C: obrigada.300 
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P: Campina Grande, 2 de fevereiro de 2009... a pesquisadora está reunida com a 1 

colaboradora para a segunda entrevista... que vai ser dividida em dois momentos. No 2 

primeiro momento, nós vamos falar sobre a formação acadêmica da colaboradora, 3 

contemplando sua formação inicial bem como sua formação continuada. E no segundo 4 

momento nós vamos fazer um balanço da práxis que foi observada ao longo dessa 5 

pesquisa. Eh:: bom, colaboradora... eu gostaria de saber... em primeiro lugar... quando 6 

você concluiu o seu curso de graduação? 7 

 8 

C: eh:: novembro de 2003. Já vão fazer cinco anos.  9 

 10 

P: e quando foi que você fez seu mestrado? 11 

 12 

C: ah:: eu iniciei em março de 2004... foi em março. 13 

 14 

P: e quando concluiu? 15 

 16 

C: 2004... 2005... em 2006. Em agosto de 2006.  17 

 18 

P: ok. Qual foi sua área?... no mestrado? 19 

 20 

C: Linguística Aplicada.  21 

 22 

P: certo. Eh/eu gostaria de saber em que universidade você fez seu mestrado.  23 

 24 

C: eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN.  25 

 26 

P: certo. Eh... quando foi e onde foi que você teve contato com sequências didáticas? 27 

 28 

C: eu tive contato com sequências didáticas ainda na graduação... quando eu participei 29 

de uma pesquisa do PIBIC voltada ao estudo da:: do ensino da escrita... hum... no Ensino 30 

Médio. Então dentro dos referenciais teóricos escolhidos pela orientadora para leitura... 31 

ela nos apresentou alguns que:: eh:: estavam voltados pra/pra:: a defesa da/da 32 

metodologia das sequências didáticas. Um que eu me recordo agora era:: o estudo de Dolz 33 

e Pasquier... de 1999... né?... eu acredito que era... acho que era... em que:: um/num estudo 34 

intitulado “Um decálogo para ensinar a escrever”... eles falavam em dez alternativas do 35 

ensino de escrita. UMA delas era a sequência didática. Depois eu li outros textos que eu 36 

não me recordo agora os autores. Tenho que pesquisar pra voltar e saber exatamente onde 37 

é que eles est/o nome deles. Mas eu me lembro bem desses Dolz e Pasquier. Então foi na 38 

graduação. 39 

 40 

P: quer dizer que não foi propriamente no mestrado 41 

 42 

[C: não.] 43 

 44 

P: na formação continuada.  45 

  46 

C: não. 47 

 48 

P: foi na inicial mesmo. 49 

 50 
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C: inclusive no mestrado eu ouvi pouco falar sobre sequências didáticas. Falar sobre 51 

sequências didáticas... inclusive na minha dissertação foi uma coisa que EU eh/apresentei 52 

pra orientadora na época. 53 

 54 

P: entendo. 55 

 56 

C: ela já conhecia, lógico, só que era uma coisa que eu não tive contato lá na pós... eu 57 

tive contato na graduação ainda.  58 

 59 

P: certo. E por que levar sequências didáticas pra sala de aula? 60 

 61 

C: ah:: por vários motivos. E um deles diz respeito a questões bem práticas mesmo, de 62 

organização do dia-a-dia... eh/eh:: do/do ensino, né? Então quando você se planeja... é 63 

bom que isso seja feito em unidades. Agrupando temas... agrupando eh... momentos de 64 

aula, números de aula. Então a sequência didática viabiliza essa praticidade da 65 

organização do tempo em sala de aula. Eh:: fora essa/essa/essa:: como é que eu posso 66 

dizer... esse/esse:: objetivo PRÁTICO... né... técnico... podemos assim dizer... tem 67 

também a questão da/da:: perspectiva teórico-metodológica... que entende o ensino, 68 

qualquer que seja ele, de qualquer disciplina... como... e a que eu ah/ah... gosto muito... 69 

como uma SEQUÊNCIA ou uma continuidade de coisas que/que vão sendo apresentadas 70 

aos alunos... de/de conteúdos que vão sendo apresentados aos alunos... de saberes que vão 71 

sendo levantados em sala de aula... e que um vai puxando o outro. Então o professor numa 72 

sequência ele projeta, mas ao mesmo tempo dá pra ele saber se tão influenciando um no 73 

outro... né... que tem a ver... que são válidos pra aquele/e depois... eh... ele vai tentar 74 

colocar isso em prática. Lógico, tendo a contrapartida do aluno também. Porque às vezes 75 

a gente planeja uma sequência didática... hum/hum...no papel tá tudo muito bonitinho... 76 

“ah, vamos trabalhar tal conteúdo, seguido por esse outro conteúdo”... mas NA HORA, 77 

às vezes, NA SALA a gente percebe que não... que ficaria melhor numa sequência tal 78 

abordagem e deixa aquela que você tinha previsto um pouco pra depois. Então a sequência 79 

didática dá essa continuidade que é importante pra aprendizagem do aluno... pra ele 80 

perceber essa inter-relação entre os saberes... e também... eh/eh:: ter uma/traz uma 81 

flexibilidade. Eu trabalhei com uma sequência então eu trabalhei com conteúdos 82 

predeterminados, nos quais não se pode mexer. É engessado. Não. Ela tem uma 83 

flexibilidade. Como o planejamento... né... contemporâneo prevê... que você planeje... 84 

mas que tenha essa flexibilidade. Então eu acho que são mais ou menos essas as razões 85 

PRÁTICAS e metodológicas.  86 

 87 

P: certo. Uma curiosidade: qual foi o seu objeto de estudo no mestrado? 88 

 89 

C: ah, no mestrado eu estudei... ah/ah:: os saberes mobilizados acerca de gênero textual 90 

em salas de/de:: de Ensino Médio... né?... na:: justamente no momento de ensino de/de 91 

escrita. Então eu tava investigando QUE saberes os professores mobilizavam acerca de 92 

gênero textual discursivo, né, eu trabalhei bem mais com a perspectiva dos discursivos, 93 

já que a minha base foi bakhtiniana... eh:: quando lidavam com a produção de texto... 94 

desde o momento da leitura daquele texto até a produção. Então eu verifiquei se o 95 

professor escolheu trabalhar carta... então que saberes ele mobilizava sobre carta?... e aí... 96 

eu/eu investiguei se eram saberes que traziam uma perspectiva já dos gêneros do 97 

discurso... né... que trabalha toda a questão de contexto de produção, situação de 98 

produção... né... eh/eh/eh/eh... todos os elementos desenvolvidos na comunicação... OU... 99 

se ainda... apesar de tá trabalhando com o nome carta e não de narração, descrição, 100 
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dissertação... o professor trabalhava estruturalmente... certo? Então minha pesquisa foi 101 

mais ou menos voltada pra isso.  102 

 103 

P: ok. E:: só pra me esclarecer... a versão dos PCN de Língua Portuguesa 104 

 105 

[C: hum.] 106 

 107 

P: que você possui é a de 2000 ou a de 1998? 108 

 109 

C: ah:: eu/eu... na verdade... a que eu possuo é a de 98. Mas independente de eu possuir 110 

ou não a que eu tive contato mesmo inicialmente foi a de 98. Porque eu comecei a minha 111 

graduação em 99... então naquele momento os professores trabalhavam com os alunos do 112 

curso o:: PCN 98. Então eu li muito o de 98. Num/num sei... vou ser sincera... eu não sei 113 

te dizer nem se existe uma mudança muito substancial de um pro outro no que diz respeito 114 

à Língua Portuguesa. Foi uma coisa que me chamou a atenção agora fazer essa 115 

comparação, porque eu nunca tinha feito. E eu vou até pesquisar.  116 

 117 

P: ok. Bom... passando agora pra o segundo momento da nossa entrevista... eh... eu queria 118 

saber qual era o conteúdo programático que estava previsto pro segundo bimestre na 119 

turma de nono ano.  120 

 121 

C: bom... eu sempre trabalho... eh/eh:: buscando... leitura, produção de texto e análise 122 

linguística... esses três vieses. E:: enquadrar de alguma maneira à minha realidade de 123 

ensino. Então... no segundo bimestre eu tinha previsto trabalhar...eh... leituras diversas... 124 

eu não/não foco na leitura do gênero tal... não... eu levo os alunos pra biblioteca... faço 125 

orientações de leituras de contos, de romances, de revistas, de gibis... ou leitura do 126 

livro/do texto que tá no livro didático independente do gênero... não tem um conteúdo 127 

específico. Na produção de texto eu tinha sim. Eh:: eu tinha o/o:: o foco na produção da 128 

resenha... já que eu previ trabalhar com eles um filme e do filme elaborar uma resenha... 129 

justamente o filme como uma obra cultural e a resenha como um texto que resgata essa 130 

obra cultural. E:: na análise linguística... orações coordenadas... né... eh/eh... conjunções 131 

coordenadas também eu me lembro que a gente trabalhou... e:: acho que só... não tô 132 

lembrando mais... acho que a gente tinha falado de outra coisa que eu me esqueci. 133 

 134 

P: foi conjunções coordenativas... né?...  135 

 136 

C: a-hã. 137 

 138 

P: orações coordenadas... 139 

 140 

C: foi. 141 

 142 

P: é. Foi esse o conteúdo. 143 

 144 

C: foi esses dois. 145 

 146 

P: sim... teve o trema... o emprego do trema... não foi? 147 

 148 

C: foi. Foi o emprego de/de/de:: sinais... que é uma coisa que eu sempre dou adjacente 149 

assim. Mas/sim... orações coordenadas... E:: por consequência conjunções coordenativas. 150 
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Porque às vezes o pessoal trabalha separadamente e o aluno de nono ano ele não tem 151 

noção dessas nomenclaturas... da separação e organização gramatical... e aí fica aquele 152 

conhecimento solto, porque só decora, faz a prova e depois esquece.  153 

 154 

P: um-hum. Ok. Que motivos justificaram a necessidade de despertar nesses alunos o 155 

gosto pela leitura?... porque você citou isso na primeira entrevista, né?... que teve que 156 

trabalhar com eles a/o próprio gosto, a vontade de ler. Eu queria saber por quê. 157 

 158 

C: hum. Eh:: turmas de nono ano de uma escola pública estadual... turmas... de alunos... 159 

com... eh/eh:: desfavorecidos economicamente... é assim que eu posso dizer... e 160 

principalmente com pouco estímulo à leitura no lar. Então são alunos que não têm livros 161 

em casa... que não veem os pais lendo... que não têm condições de adquirir livros e se 162 

tivessem condições talvez não adquirissem/adquiririam... eh:: são alunos que não têm na 163 

escola/pelo menos n/nos outros anos... não tinham tido na escola ambientes de leitura 164 

como bibli/bibliotecas sistematizadas... ou professores que eles mesmos vissem os 165 

professores lendo... então eles não têm espelhos, modelos a seguir... de leitores... nem 166 

tinham em si a prática de leitura. E eu acredito que... eh... a gente... consegue... eh/eh:: 167 

muita coisa através da leitura. Isso é::  já:: chavão, né? Quem lê bem escreve bem... tem 168 

informação... reflete melhor sobre a vida... sobre o mundo em que está inserido... Então 169 

são coisas que a gente já tem arraigado até como professor de Língua Portuguesa. Então... 170 

Então (eu venho dessa) realidade que eu já conhecia... mesmo sem estar lá... mas a gente 171 

já sabe da realidade que é a escola pública... né... no/no Estado da Paraíba... pra não dizer 172 

nos outros Estados. Então... sabendo que já existia a carência... sabendo da importância 173 

da leitura... por isso que eu resolvi estimular a ler.... né?... porque eu acho importante... 174 

não tem como/como ser bom escritor se você não é bom leitor. Não que necessariamente 175 

um bom leitor seja um bom escritor. Mas pra escrever bem tem que ler bem... tem que ler 176 

com qualidade. Então eu estimulava nesse sentido. É tanto... falando em ler com 177 

qualidade... que eu não/eu dizia aos alunos... “olha... eu num/a gente não precisa ter um 178 

número x de livros lidos no final do ano. A gente pode ter UM livro lido no final do ano, 179 

mas que esse livro tenha sido LIDO e lido com qualidade”... não é?... eu trabalho muito 180 

assim. Penso assim. Tanto lá nessa escola como nas outras que eu leciono. 181 

 182 

P: certo. Eh/o que foi que motivou a transição do trabalho com leitura e escrita para o 183 

trabalho com análise linguística na sequência das treze aulas em que eu estive na sua 184 

turma?  185 

 186 

C: ah:: assim... independente do que a gente já leu sobre o ensino de Língua Portuguesa... 187 

a gente tem... vamos dizer assim... um conteúdo a seguir. Num é? A gente tem um 188 

remanescente na memória... ah:: o que a gente também entendeu do que é a aula de Língua 189 

Portuguesa. Então do que... nós/do que foram essas aulas de Língua Portuguesa quando 190 

a gente estudava, né, quando a gente tava nos bancos escolares. Então a gente... não 191 

pode... simplesmente deixar de trabalhar análise linguística e trabalhar com o ideal... ah, 192 

vamos trabalhar leitura e escrita e os meninos vão assimilando aos pouquinhos o que é a 193 

análise linguística... ou não precisa trabalhar com nomenclaturas porque depois eles vão 194 

assimilando. E:: realmente eu acho que talvez não seria tão necessário... SE... e somente 195 

SE a gente não tivesse na sociedade um/eh/eh/eh:: formas de seleção que requerem dos 196 

alunos tal conhecimento... mesmo que eles não vão/não vão usar esse conhecimento nas 197 

PRÁTICAS cotidianas ou profissionais que eles vierem a ter. Mas a gente tem concursos 198 

públicos, tem vestibulares, tem testes de seleção... que vão demandar deles o domínio da 199 

nomenclatura e da análise linguística dos m/nos moldes tradicionais. Então eu fiz... 200 
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eh/eh:: eu tinha que ter um ESPAÇO pra eu trabalhar análise linguística. Né? Trabalhei 201 

orações coordenadas... como eu podia ter trabalhado orações subordinadas... não teve 202 

assim um critério... ah, eu tenho que trabalhar isso. Também trabalhei porque tinha no 203 

livro... eu vou ser sincera... era o momento que tava lá... e a gente tem que também dar 204 

uma sequência no livro até porque é pra o livro fazer um pouco de sentido pro aluno, 205 

mesmo que não seja o livro dos seus sonhos. Então a gente tem que dar o/a/eh/eh:: tem 206 

que tornar o livro usual. Então... assim... não teve O critério... mas eu SEMPRE... nas 207 

minhas... no meu planejamento... nas sequências eu incluo algum... eh/eh:: algum 208 

elemento de análise linguística. Nesse momento foi orações coordenadas e conjunções 209 

coordenativas.  210 

 211 

P: um-hum. 212 

 213 

C: entendeu? 214 

 215 

P: então fazendo um/um:: balanço sobre a prática, né, observada... eh... ficou perceptível 216 

pra mim... que:: o trabalho com leitura e escrita ele seguiu um viés diferente, né 217 

 218 

[C: sim.] 219 

 220 

P: do trabalho com análise linguística. E:: eu queria saber da/da sua posição o quê que 221 

justificou a postura tradicional que você assumiu  222 

 223 

[C: um-hum.] 224 

 225 

P: no trabalho com análise linguística.     226 

 227 

C: ok. Eh/pra:: começar a responder essa pergunta eu acho importante trabalhar bem a 228 

ideia do tradicional... num é? A gente entende muito o tradicional como um trabalho com 229 

a Linguística Estrutural... com a estrutura. E:: assim... quando eu s/quando eu saí da 230 

faculdade... quando eu fiz o mestrado... a gente trabalhou muito com o tradicional como 231 

aquilo que deve ser evitado em sala de aula. E de uns dias desses pra cá... acho que depois 232 

de dois anos de ter feito o mestrado tal eu comecei a pensar que nada pode ser de fato 233 

totalmente evitado, totalmente abordado. A gente tem que pensar em que realidade nós 234 

estamos... o que é que eu posso fazer naquele momento... quais são as minhas 235 

possibilidades enquanto profissional do ensino de Língua Portuguesa... né... e que 236 

escolhas serão melhores pra o meu alunado. Então NESSE sentido... eh/eh:: eu tinha... 237 

naquela realidade... pouco tempo pra trabalhar o conteúdo... FECHAR o conteúdo pra 238 

uma prova... e:: eu tinha que fazer a abordagem da análise/se eu fosse fazer uma 239 

abordagem que... fosse ADVINDA da produção de texto... eu ia demandar muito tempo. 240 

E principalmente eu ia demandar OUTRAS condições de trabalho... as quais eu não tenho. 241 

Porque eu ia ter que fazer uma análise de todos os textos dos alunos... ver onde é que ia 242 

ocorrer o aparecimento daquele conteúdo... no caso eh:: orações coordenadas... fazer um 243 

levantamento... o que seria o NÃO tradicional, né?... fazer um levantamento das aparições 244 

e aí:: poder trazer pra sala de aula DENTRO dos textos deles como é que aquele mo/eh:: 245 

como é que aqueles elementos de análise linguística apareciam. Então aquilo me 246 

demandava mais tempo EM sala de aula... e aquilo me demandava mais tempo EM 247 

planejamento... que eu não tinha. Não quero cair na/na:: no lugar comum de ficar 248 

reclamando... ah, o professor tá assim por causa das condições. Mas... de fato... em alguns 249 

momentos a gente tem que se render a esse tipo de desculpa porque:: a realidade nos/nos 250 
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tolhe... né?... possibilidades. Também tem outra coisa que me tolheu... eh/eh:: o fato 251 

daquilo que eu falei ainda agora... eh:: a REPRESENTAÇÃO que eu tenho ainda de 252 

trabalho com a análise linguística... não é... nem necessariamente do/do mestrado nem é 253 

necessariamente da graduação. É muito mais das aulas DE gramática que eu tive no 254 

período escolar. Então querendo ou não isso VAI... orientando a minha prática. Por mais 255 

que eu queira fugir disso... mas isso ainda tá muito impregnado em mim. Então assim... 256 

eu/eu olho/eu posso olhar pra aquelas aulas hoje e dizer “ah, eu podia ter feito assim... ou 257 

assado... eu posso melhorar”. Mas assim... eu trabalhei mais tradicionalmente... eu 258 

PENSO no caso de definir... o que É oração?... o que é oração coordenada?... o que é uma 259 

conjunção coordenativa?... onde é que elas vão se unir?... as orações, tal... porque é a 260 

maneira que eu acho que pra mim seria mais fácil de aprender. Aí eu pego e transformo 261 

isso pro aluno. Né? E também é uma maneira que (como eu disse pra ti)... foi aquilo que 262 

eu falei anteriormente... como os processos de/de/pelos quais eles vão passar... de seleção, 263 

de prova de concurso, de vestibular... que vão também requerer aquilo dele. E que de 264 

repente eu não posso eliminar das práticas deles de estudo da língua. Entendeu? Então eu 265 

fico tipo me/me... justificando num momento que eu usei... talvez por causa disso. Mas 266 

não tiro também dessa reflexão a possibilidade de melhorar... né... de poder depois fazer 267 

um novo/eh/replanejar... de em novas turmas... eh... melhorar esses aspectos. Então... é 268 

mais ou menos assim. Respondeu?  269 

 270 

P: respondeu. 271 

 272 

C: ((risos)) 273 

 274 

P: eh... você considera que o trabalho com análise linguística que você empreendeu faz 275 

parte da sequência didática desenvolvida? 276 

 277 

C: eu acho que se eu for analisar HOJE... voltar... eu acho que... tem uma quebra. Né? É 278 

como se eu viesse/viesse trabalhando leitura e escrita e PÁ... eu quebrei. Por quê? Porque 279 

eu teria que fazer aquilo que eu falei anteriormente... na outra resposta. Eu teria que partir 280 

do texto do aluno... parafraseando Travaglia, né? Eu teria que pegar o texto como centro 281 

da aula de Língua Portuguesa... e tudo seria emanado do texto, né? ((risos)). Mas assim... 282 

eu não/não fiz... talvez... também por falta de tempo mas talvez por falta de tato, né? A 283 

gente também como professor que já tá estudando essas novas teorias... que sabe que um 284 

novo caminho é possível... a gente precisa também SE adaptar... VER eh...eh... se... eh... 285 

como é que/que eu posso dizer... se burilar... se transformar pra isso fazer sentido também 286 

em nós... pra que a gente depois chegue em sala de aula e trabalhe. Então eu/eu vejo assim 287 

talvez HOJE... olhando pra/pra trás... independente de eu tá lhe respondendo essa 288 

pesquisa ou não... eu diria isso em qualquer lugar... talvez houve como uma QUEBRA... 289 

se eu pensar que eu precisaria na sequência ter uma linha muito harmoniosa com/tudo 290 

muito costuradinho. Mas também eu posso pensar que não necessariamente a sequência 291 

precisa ter TODOS os pontos articulados... sabe? ((Interfone começa a tocar)) Eu posso 292 

chegar um momento, parar e “não, olhe, gente, a gente vai parar um pouquinho a 293 

discussão sobre resenha e vamo agora fazer análise linguística”. Porque nem sempre tudo 294 

dá pra costurar muito bonitinho. Né? B, por favor, atende aqui. 295 

 296 

P: ok. Pronto, eu considero respondidas as minhas... considerações... as minhas 297 

questões... e eu te agradeço... mais uma vez.  298 

 299 

C: obrigada.300 
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Transcrição - Aula 1 

Assunto: O gênero textual resenha 

Data: 12/05/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

P: Pesquisadora 

Nota: A pesquisadora não intervém no trabalho de sala de aula da professora, 

restringindo-se apenas a responder à professora quando interpelada.  

 



150 

 

 

L1: então aqui a gente vai ser o Big Brother... no Big Brother o pessoal não disse que/que 1 

esquecia... né... das câmeras? Então vamo se esquecer desse negocinho ((A professora se 2 

refere ao gravador e, neste momento, dirige-se à pesquisadora)) acho que é melhor botar 3 

por aqui, não? (+) tá gravando, Roberta? Tô com medo de cair... ((A professora se refere 4 

ao gravador de som, que estava preso na roupa dela)) (+) pronto, fica assim (+) mas não 5 

tem como o (xxx) ser aqui no meio ((risos)) (+) deixa eu colocar na calça... na calça pega?  6 

 7 

P: acho que pega. 8 

 9 

L1: ((A professora solicita a ajuda da pesquisadora para prender o gravador na calça)) 10 

por favor. 11 

 12 

P: você tem a voz forte.  13 

 14 

L1: é. (+) bom, gente, é o seguinte... eh:: na semana passada eu/ tinha falado com Roberta 15 

pra gente começar na quarta/ só que aí eu tava quase afônica...cês lembram, num é?/inda 16 

tô me recuperando um pouquinho... me policiando pra melhorar a voz... que eu tô fazendo 17 

tratamento... e... a minha fonoaudióloga PROIBIU TER-MINANTEMENTE...  na sexta 18 

feira... quando  eu cheguei lá quase sem voz... de usar / então/ de A-PA-GAR o quadro 19 

enquanto eu tô dando aula... eu não vou... eu não vou poder... eu não vou poder usar de 20 

jeito nenhum... resultado... vou me recorrer às transparências com o retroprojetor...  que 21 

é  um recurso... BEM ANTIGO já, né?... infelizmente o pessoal não usa muito... mas... é 22 

um recurso bem antigo... mas  que  é MAIS FÁCIL até pra gente. O material que eu... 23 

vou colocar nas transparências... como não vai dar tempo de vocês copiarem tudo... então 24 

eu VOU... eh/eh:: depois... fazer ... uma/uma cópia reduzida e trazer pra vocês... certo? 25 

Eu vou tá aí vendo com a/a coord/com a... direção como é que a gente vai viabilizar isso... 26 

tá bom? (+) bom... então a AULA de hoje é continuando o segundo bimestre... o conteúdo 27 

do segundo bimestre... certo?... o que é que a gente vai trabalhar hoje... no que é que a 28 

gente vai pensar hoje... hã:: como é que a gente começou esse segundo bimestre... a gente 29 

DISCUTIU... né?...  uma::a::a::.. fez uma apresentação de uma TELA... no livro de vocês 30 

traz... é  aquela “ Cotidiano do Artigo Japonês”... depois a gente discutiu também...  31 

um/outro/ tre/ texto... que fala de uma situação do cotidiano... que/que... foi um conto 32 

lido, né? ... a/o conto “A Porta Aberta”... depois de/de feita a interpretação DESSE texto 33 

a gente fez o exercício... aí a gente passou pra o conteúdo gramatical... né... a partir destes 34 

textos... que foi  justamente a ora/eh::/eh::/conjunções coordenadas/coordenativas... 35 

desculpem... então a gente na/nas últimas semanas tem estudado isso... tá?... então (a 36 

gente fez uma interpretação de texto e) a partir desse texto a gente foi ver como é que 37 

essas conjunções coordenativas eram utilizadas... tá bom?... eh:: AGORA...  a gente vai 38 

dar continuidade... trabalhando uma ORIENTAÇÃO da  produção  de um gênero 39 

textual...  que eu queria ter trabalhado no primeiro bimestre mas não deu tempo/eu tô 40 

resgatando aqui... a gente leu VÁRIOS textos... nós lemos  crônicas... nós lemos contos... 41 

né... só que eu não/alguns textos... eu acho que é melhor... nesse momento que a gente 42 

tá... não produzir... porque eles são complexos... então eles ficam mais pra leitura e pra 43 

análise. Então... eu queria que vocês agora/queria que agora a gente trabalhasse num texto 44 

com foco num gênero textual... que... eu acho que é mais adequado para a produção... 45 

tanto porque vai...  eh::/eh::  resgatar de vocês a capacidade de resumir ... de síntese... 46 

como a capacidade de argumentação crítica... depois que a gente avaliar esse gênero... aí 47 

eu vou... trazer pra vocês novamente... as reflexões sobre os aspectos de análise linguística 48 

e gramatical... que é justamente a parte da pontuação de orações... conjunções 49 

coordenativas e estudo das  orações coordenadas... tá?...  Então a gente vai... eu tô vendo 50 
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aí...  daqui  mais ou menos três semanas  a gente vence isso... tá bom?...  o que é que a 51 

gente vai ver hoje?... a gente vai trabalhar o gênero textual RE-SE-NHA... que inclusive 52 

teve um dia que eu pedi pra vocês darem uma  lida numa... numa aula... que foi uma aula 53 

de recuperação... que foi  passada pra uma outra turma/a outra turma leu uma...uma parte 54 

chamada  RESENHA... do livro...  né... então a gente vai discutir o que É esse texto... 55 

onde é que ele é produzido... QUEM produz... VER o modelo que eu trouxe na 56 

transparência pra gente LER...  tá?... e depois eu vou dizer em que contexto a gente vai 57 

poder produzir essa resenha... certo? Eu acho que vai ser bem interessante esse trabalho... 58 

então eu vou colocar aqui... ((A professora prepara o retroprojetor)) tentar ajustar... essas 59 

salas... elas não foram projetadas pra/idealizadas pra gente projetar nada na parede... acho 60 

que... projetando aqui... vamo ver se o pessoal dali dá pra ver... então eu vou tentando 61 

aqui... vamo ver se (sai direitinho) na parede. 62 

 63 
L2((ao fundo)): apaga a luz, professora. 64 

 65 

L1: NÃO DÁ pra apagar a luz... eu já tentei na outra sala... por quê? Porque esse sistema 66 

aqui é do quadro...  então ele desliga a energia GERAL.  Quando ele desliga a energia... 67 

ele desliga a::  lâmpada... e desliga o:: eh::  a tomada... então eu preciso da tomada de 68 

todo jeito... então o máximo que pode fazer é fechar a janela ali  ((os alunos falam ao 69 

mesmo tempo)).  70 

 71 

L1 ((para L2, que está buscando chamar a atenção, após alunos reposicionarem as 72 

carteiras)): Ei... tem gente que tá... tá atrapalhando, né?  ((agora para a turma)) ó... vamo 73 

lá?... ((L2 continua brincando e falando alto com os colegas)). 74 

 75 
L2: ô tecnologia modernérrima...   ((risos)) 76 

 77 
L1: eh:: os alunos ali da outra sala tavam dizendo que/era tecnologia isso aqui... o 78 

retroprojetor... retroprojetor acho que é usado desde a década de sessenta...  né...  em toda 79 

escola tem um retroprojetor... a diferença é que os professores  não usam o retro porque 80 

têm dificuldade de  fazer as lâminas (absolutamente)... 81 

 82 

L2: ô tecnologia... 83 

 84 

[L1: NA VERDADE O IDEAL PRA MIM... hoje em dia, gente... em 85 

termos de economia e praticidade seria usar DA-TA-SHOW... só que a 86 

escola de vocês não disponibiliza... que é justamente um projetor... que é 87 

ligado ao computador, então... como a gente não tem... aí a gente se vira 88 

com (o que tem). (+) Vamo lá?...  ((alunos brincam e riem)).]  89 

 90 

[L2: dá pra ler direito não...] 91 

 92 

L1: bom, gente, olha/BRINCADEIRAS À PARTE, NÉ? Como C ((A coordenadora da 93 

escola)) disse naquela última aula que ela trouxe pra cá... ela/ela falava  sobre a questão 94 

de que...  como essa turma é boa... agora tem um ponto aí que é preciso ser melhorado... 95 

a questão de SABER quando rir, saber quando não rir... saber até que ponto a gente tá/tá... 96 

se concentrando como deve ou tá passando ao ridículo de rir fora de hora... né?... então a 97 

gente tem que:: (ter o equilíbrio de fazer isso)... ó:: se alguém que tá com real dificuldade 98 

de ler... se estiver... (é só) pegar a cadeirinha preta e traz pra cá...  tem uma cadeira aqui... 99 

W, tá dando pra ver aí? Se não tiver tem cadeira aqui... tá? Bom... antes de/eu coloquei 100 
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aqui só pra deixar no ponto... mas antes de projetar mesmo eu queria conversar com vocês 101 

sobre O GÊNERO resenha. Vocês já ouviram falar... ou já leram nesse texto chamado re-102 

se-nha? ... leram esse texto? (+) A PALAVRA RESENHA é usada por vocês em que 103 

contexto?      104 

 105 

L3: ((Os alunos falam todos ao mesmo tempo)). 106 

  107 
L1: NA LINGUAGEM VULGAR... do cotidiano... o que que a gente faz? A gente diz... 108 

“tá/ Fulano é cheio de resenha”... aí o alun/sa/vai...né...  os  adolescentes, né, vocês não 109 

são  mais crianças... né... eu acredito nisso... todo mundo aqui doido pra ir pra festa, pra 110 

namorar, pra arrumar paquera...  né... a maioria BEBER ((risos)) (+) tô brincando, gente. 111 

Ó:: aí os meninos vai se arrumar pra ir pra... festa... na  hora de sair  aí a mãe chega  “olha, 112 

cuidado com quem te acompanha,  não ande por todos os lugares/nãnãnã/ aí começa a 113 

dizer aquela ruma de coisa... AÍ os menino olha pa/“ho::me, deixe de rese::nha”... meu 114 

irmão diz assim  com mamãe...  né?... então o que acontece... a GENTE atribui esse termo 115 

resenha quando alguém vem conversar com a gente e enro::la mu::ito...  não é muito 116 

objetivo... não vai direto ao ponto... né?...  então esse termo resenha... ele é muito utilizado 117 

nesse sentido... que todo mundo conhece... eu diria que é a utilização vulgar... e de certa 118 

forma, gente, eu acho que tem uma ponte  entre o que é re-se-nha... no sentido vulgar do 119 

termo... né... que a gente usa... entre o sentido que resenha tem vulgarmente... e o 120 

sentido... de resenha produção de texto. Eu vejo uma ponte por quê?... quando alguém tá 121 

“cheio de resenha” pro nosso lado... ou seja... vem conversando muito... essa conversa 122 

ela é cheia de opinião... de juízo de valor... as pessoas dizem  o que PEN-SAM, não são 123 

objetivas...  e NO  gênero textual resenha, que a gente vai discutir já-já... acho que já tá 124 

discutindo, né?... a gente VÊ... que... é necessário  que haja opinião... juízo de valor... 125 

subjetividade... então você PRE-ci-sa...  AO escrever um texto resenha... você precisa 126 

emitir sua opinião... então NA VERDADE eu acho que há um ponto ... né... de/de/de 127 

concordância entre o termo usualmente... né?... utilizado por vocês... resenha... e esse 128 

gênero textual que a gente vai aprender agora... MAS quer dizer que enquanto texto 129 

ninguém conhecia resenha?... ninguém nunca ouviu falar em resenha? ... o texto?... POR 130 

EXEMPLO, PRODUZA UMA RESENHA... do jeito que eu peço... produza uma carta... 131 

ou alguém precisa produzir uma carta no seu dia-a-dia... alguém já PROduziu  uma 132 

resenha?... alguém aqui já leu um texto que sabia que era uma resenha?  133 

 134 

L2: NUNCA. 135 

 136 

[L3: não]. 137 

 138 

L1: então vamos conversar sobre isso (+) BOM, gente, REsenha é um termo que ele  é/ 139 

que  é muito utilizado... com o nome resenha... na universidade... nas outras 140 

circunstâncias... outras circunstâncias do cotidiano... a gente lê a res/resenha mas não sabe 141 

que tá lendo uma resenha... porque não vem o nome em cima do texto...  “resenha”... 142 

entende?... ((Os alunos riem)) QUANDO a gente lê uma carta... muitas vezes não tem o 143 

nome “CAR-TA”... mas a gente sabe que tá lendo... pela estrutura... pela situação... 144 

alguém que mandou pra outra pessoa... não é?... do mesmo jeito resenha... como a gente 145 

não tem muito acesso... na escola geralmente não se lida com ela... então a gente não tem 146 

muita... eh/eh:: essa noção de quando a gente tá lendo uma resenha. Eu vou dar uma dica 147 

pra vocês de lugares onde a resenha é veiculada... ou seja... o veículo de publicação... o 148 

lugar onde ela vem apresentada... um jornal pode apresentar resenha (+) no j/o jornal na 149 

verdade... ele não é um texto... ele é o VEÍCULO que traz outros textos no seu interior, 150 
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concordam?  Eu não posso dizer que o jornal é um texto... ele  vai ser o ...veículo... tá?... 151 

Então eu tenho aí... dentro do texto que vem dentro... no/no jornal ... dentro dos textos 152 

que vêm no jornal... eu vou ter a:: resenha. Eu POSSO também ter resenha... em revista 153 

(+) posso ter resenhas publicadas em sites... diversos... não é?... que queiram/tem sites 154 

especializados em elaboração de resenhas... (se) você colocar lá no Google re-se-nha... 155 

aparece uma série de sites... e tem também sites DE jornais e revistas... que trazem... as 156 

resenhas. Aí eu/lá vou eu saber se vocês estão curiosos pra saber de quê que se faz uma 157 

resenha. 158 

  159 
L2: eu tô, tia, eu tô:: 160 

 161 

L1: que tipo de informação tem na resenha? ((vozes indistintas))... então é melhor eu 162 

perguntar a vocês... olha... vocês JÁ SABEM que resenha é um texto... de opinião... e que 163 

resenha é um texto que vem... em jornais e revistas e em sites... no mínimo... eu poderia 164 

dizer... agora eu vou dizer qual (é) o OBJETIVO de quem escreve uma resenha. 165 

Normalmente quem escreve uma resenha tem o objetivo de resumir uma obra cultural... 166 

COMENTAR... dar a sua opinião sobre essa obra e... fazer com que os outros leiam... o 167 

que ele escreveu (+) então... o que seria então/a/essa obra cultural?... livros...  CD`s... 168 

filmes... shows... palestras... jogos de futebol... mais o quê? (+) aulas... conferências... 169 

VÁRIAS circunstâncias ou obras culturais podem ser alvo de uma resenha. Então por 170 

exemplo...  eu tô trabalhando no  Jornal da Paraíba... e eu sou daquela coluna... 171 

responsável pela divulgação do cinema... então meu redator-chefe pede... pra que eu... 172 

elabore uma resenha sobre um filme... qual o filme que tá passando ultimamente? Nunca 173 

mais eu fui ao cinema...  vocês sabem?... propaganda?...   174 

 175 

[L2: “A Lagoa Azul”...] 176 

 177 

L3: ((risos)) 178 

 179 
L1: não... CO::M CERTEZA NÃO... MAS VAMOS PEGAR “A LAGOA AZUL”... 180 

DIGAMOS QUE:: ... “A Lagoa Azul” seja inédito e esteja agora em cartaz no cinema  181 

((Os alunos conversam.))... pronto... A Lagoa Azul... olhe... ainda não existe o “De Volta 182 

à Lagoa Azul” porque “A Lagoa Azul” é inédito ainda ((risos))... tá?... então tá... já 183 

assistimos os dois... né... todo mundo agora já assistiu “A Lagoa Azul”...SE BEM QUE... 184 

as gerações mais novas não tão pegando mais “A Lagoa Azul”  não,  viu?... acho que... já 185 

tão fazendo outras reflexões agora...  186 

 187 

L2: ei... E... isso é contigo... 188 

 189 

L1: ((dirigindo-se a outro aluno cuja intervenção está inaudível)): é, né?...  190 

 191 

L1: aí o-o-o/observa... e/eu VI o filme... assisti ao filme “A Lagoa Azul”... e:: eu tô com 192 

vontade... e/eu preciso... vamo voltar  àquela circunstância lá no Jornal da Paraíba... 193 

escrever... uma coluna... em que o autor... O/O LEITOR... que ainda não VIU o filme... 194 

né... ou que ainda... NÃO... ou que assistiu ao filme... va-vamos dizer... mas que quer 195 

confrontar as suas ideias com as dele... VEJA no texto... alguma informação a mais. Então 196 

o que é que eu faço... eu faço uma síntese do que foi mais ou menos o filme... não dizendo 197 

o final... pra não matar a curiosidade... se o meu leitor ainda não leu... e depois dou a 198 

minha opinião dizendo se foi bom ou ruim... faço uma crítica positiva ou negativa...  vou... 199 

eh/eh:: salientando, gente, que crítica não necessariamente é negativa... a gente tende a 200 
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achar que o termo “crítica” só é... deve ser relacionado a algo que é negativo. NÃO.  A 201 

crítica ela pode ser feita a partir de uma apreciação dos pontos positivos... ou dos pontos  202 

negativos... tá?... então o que acontece... eu vou escrever um texto... de modo que as 203 

pessoas que vão ler o Jornal da Paraíba na seção de cinema...  vão ver QUE filme está em 204 

cartaz... e o que é que se fala sobre esse filme, as pessoas que já assistiram o que é que 205 

acham... no caso EU que tô com a responsabilidade de escrever. Esse/essa pessoa... esse 206 

repórter...  né... um jornalista que escreve essa resenha de cinema... geralmente é um/uma 207 

pessoa que tem uma tradição... né... de crítica... um especialista que... JÁ... domina... esse  208 

gênero resenha... e sabe criticar... um filme... positiva ou negativamente... certo?... então 209 

é uma pessoa que tem um conhecimento prévio JÁ... nessa área. Então o que é que 210 

acontece...  PRA...  escrever uma resenha... eu tenho que ter um  objeto cultural... como 211 

eu falei um livro ou um filme... e tenho que TER... uma apreciação crítica sobre ele... uma 212 

avaliação... a minha opinião sobre esse/essa obra cultural... então aí eu faço uma síntese 213 

da obra cultural pra poder contextualizar com o meu leitor e depois faço um... 214 

comentário... certo?... no/nas... transparências a gente vai ver que... a/o tamanho da 215 

resenha vai variar... então quem são os leitores dessas resenhas que vão clicar essas 216 

revistas ou pros jornais? São as pessoas que estão interessadas em saber o algo MAIS... 217 

sobre um filme... que não seja só um resumo... eles querem... necessariamente ver o 218 

comentário... e é bom saber o que os outros pensam sobre um filme que a gente acha 219 

que/ou já assistiu? Por exemplo... sim ou não, gente?  220 

L2: o que é, home? Como é? 221 

 222 

L1: por exemplo, se você leu um livro... aí você abriu a  Veja ... e viu um texto... uma 223 

resenha... sobre o seu/o/o livro que você acabou de ler...  tá?... você acha que vai ser 224 

interessante ler aquele texto? Você vai ser... eh/eh... convidado a ler aquele texto, vai se 225 

entusiasmar por ler aquele texto? Por que que a gente se/sente isso? Porque a gente quer 226 

COMPARAR as ideias que a gente teve ao ler o livro com as que o outro... fez. Digamos 227 

que em outra situação... eu estou pra comprar um livro... mas eu não sei qual... eu quero 228 

ler um livro esse mês. Então eu vou lá na Veja... geralmente   na Superinteressante tem 229 

nas últimas páginas... um... eh/eh:: ou no jornal também... nos jornais locais... uma/uma 230 

seção voltada pra os livros... recentes... então QUANDO eu leio aquele... aquela resenha... 231 

com o comentário... o que é que eu faço? Eu tenho aí mais um argumento a favor de 232 

comprar ou não... porque pelo comentário eu vejo se eu vou gostar ou não do livro... então 233 

a resenha ela tem um papel social muito importante... né...  porque ela acaba nos 234 

informando... além da objetividade... ela é subjetiva... tá?...  quem... se alguém não tá 235 

entendendo muito agora... com  os exemplos a gente vai... internalizando o que seria... 236 

esse gênero textual (+) então, gente, gênero/resenha vai ser um gênero textual MESMO... 237 

é uma ESPÉCIE de texto... tá... que:: é/é/é utilizada ... em diversas situações do cotidiano 238 

na nossa sociedade ...  e que pode ser produzida por cada um de nós... né... desde que a 239 

gente... domine e se instrumentalize de como fazer... tá? Nas transparências aqui eu 240 

coloquei algumas informações sobre a resenha... pra não ficar só falando... ((A professora 241 

ajusta o retroprojetor enquanto fala com os alunos.)) primeiro... eu coloquei 242 

“CONHECENDO”... viu, gente... eu/no lugar do “d”eu coloquei um “t” ... mas... 243 

desconsidere... seria “conhecendo o gênero textual...”   244 

 245 

[L2: oxente, professora... o que é aquilo ali?] 246 

 247 

L1: um erro de digitação.  248 

 249 



155 

 

 

L2: ((em tom de galhofa)) um ERRO gramatical. 250 

 251 

L1: não... de digitação... é diferente (de um erro gramatical) (+) ((lendo)) RESENHA... é 252 

um texto... eita... eu tô na/na frente de vocês... né... deixa eu vir pra cá (+) ((retomando a 253 

leitura)) é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele. Uma 254 

crítica, apontando os aspectos positivos e negativos, traços, portanto, de um texto de 255 

informação e de opinião... né?... então... observa... ele... além de resumir o objeto... o 256 

objeto que eu falei... o objeto cultural... que pode ser livro, filme... CD... jogo de futebol... 257 

em torno de jogo de futebol... ui ((A professora tropeçou no fio do retroprojetor, 258 

desligando o aparelho. Os alunos riem)) EM TORNO DE JOGO DE FUTEBOL, 259 

GENTE...  tem muita resenha ORAL... tá?... em torno de jogo de futebol tem muita 260 

resenha oral... tá?... eh:: por exemplo... ontem... eh/eh... ontem não/no ou/no outro 261 

domingo... meu pai tava assistindo a:: ouvindo né... um... um jogo pelo rádio... NO 262 

FINAL DO JOGO teve um... um programa... que comenta o que houve no jogo... então 263 

as pessoas ligam pra lá...e o...   resultado... né... o apresentador do programa...  264 

 265 

[L2: o comentarista.] 266 

 267 

L1: faz uma resenha... oral... no final... nada mais é do que produzir... nada mais é do 268 

que... do que... uma resenha oral aquilo ali... um COMENTÁRIO que ele faz... do... 269 

eh/eh... do texto... do jogo/do jogo... desculpa. Então a gente chega aqui e fala o quê? (+) 270 

((A professora interrompe a aula em virtude de um grupo de alunos com mau 271 

comportamento)) Ô L... eh/e os meninos aí... vocês tão com um::  um humor assim... que 272 

eu tô achando uma coisa meio artificial...  273 

 274 

[L2: hã?!] 275 

 276 

L1: então vocês podem... dar uma moderada, viu? (+) hã:: ((lendo a transparência)) 277 

conhecendo o/o texto... então o objeto pode ser um jogo de futebol ou um livro... como 278 

eu lhe falei... ((lendo)) faz uma avaliação sobre ele... uma CRÍTICA... né... que eu 279 

disse/pode ser positiva ou negativa... ((lendo)) a função dos aspectos positivos e 280 

negativos... trata-se, portanto, de um texto de informação e de OPINIÃO... tá? Então o 281 

que seria eh/eh/essa... informação? Um texto que traz informação sobre um/uma obra 282 

cultural... porque... se você na resenha não faz um resumo do filme... como é que a pessoa 283 

vai saber sobre o que você está comentando? Um resumo do livro... então você precisa 284 

saber (+) e de opinião... né... a opinião precisa tá ali... porque inclusive (é só) resenha... 285 

(xxx) resenha... outro aspecto importante... ((lendo)) a resenha pode ser em geral... um 286 

resumo crítico... MUITA gente chama resenha de resumo crítico... eu particularmente não 287 

gosto dessa nomenclatura... tá... eu acho que o interessante... é... (a gente tratar o resumo 288 

como resumo e a resenha como resenha). Por quê? Gente... se eu pe/se o professor de 289 

história chegar aqui pra vocês e disser assim... hã:: “produzam um resumo do capítulo 10 290 

do livro”. Esse resumo tem que ser só as ideias do autor e pronto... você não pode dizer 291 

se foi bom, se foi ruim, o que é que você achou. Resumo ele é OBJETIVO, ele não tem 292 

opinião. Já a resenha não... ela tem um resumo dentro dela mas há opinião. Então por isso 293 

que eu gosto de chamar só de resenha. Eu coloquei esse nome resumo crítico só pra vocês 294 

têm/terem uma noção de/de outras formas... de outras formas de se dar a resenha 295 

também... tá? ((lendo)) exige que o resenhista seja alguém com conhecimento na área... 296 

daí eu ter falado pra vocês que/geralmente o jornalista que faz resenha sobre cinema ele 297 

tem um conhecimento já na área... tá?... ((lendo)) uma vez que avalia a obra, julgando-a 298 

criticamente... não é?... lógico que... quando eu for pedir pra vocês fazerem uma resenha 299 
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aqui... vocês vão fazer dentro do:: conhecimento prévio que vocês têm... eu vou/a gente 300 

vai pesquisar bastante... mas eu não vou/vou poder avançar muito (aqui) porque vocês... 301 

não são especialistas. Mas aqui a gente já vai poder... dar uma ensaiada (como se faz 302 

mesmo) (+) hã:: ((lendo)) o resumo que consta numa resenha apresenta os pontos 303 

essenciais do texto em seu plano geral... ou seja... não é muito rico em detalhes... porque 304 

se na resenha você... lançar mão de muitos detalhes... ela fica cansativa... muito longa... 305 

e se o/o/o:: leitor ainda não tiver ou assistido ao filme... ou lido o livro... ele vai... perder 306 

a vontade... porque tá tão rico em detalhes... tão rico que já disse tudo. POR exemplo... 307 

colocar o final do filme numa resenha... de cinema. Acaba a vontade do leitor. Certo? 308 

Então aí a gente vai... eh/eh:: ter que trabalhar com isso. Outro aspecto... ((lendo)) pode-309 

se resumir, agrupando num ou vários blocos, os fatos ou ideias e objetos... do objeto 310 

resenhado. Pode-se também resumir de acordo com a o/a ordem dos fatos das (+) eu não 311 

tô vendo... ((A professora sente dificuldade em ler o texto da transparência)) das (classes) 312 

e dos capítulos... tá? Então a maneira com que você... vai optar... por organizar o resumo... 313 

do livro ou do filme que você vai resenhar... vai ser sua. Você pode organizar da maneira 314 

que quiser, agora desde que seja organizado pra o leitor entender o que você escreveu... 315 

né? (+) ou agrupando... aos pouquinhos... né... ou num plano... global. Depois (+) 316 

((lendo)) o objetivo da resenha é divulgar objetos de consumo CULTURAL... então o que 317 

são esses objetos de consumo cultural... que eu já falei... que são obras culturais? Livros, 318 

filmes, peças de teatro etc... tá?... então... eh/eh:: eu vou poder...falar de 319 

qual/cada/qualquer um desses na minha resenha. ((lendo)) Por isso que a resenha é um 320 

texto de caráter E-FÊ-ME-RO... pois envelhece rapidamente, muito mais do que outros 321 

textos (da mesma) natureza opinativa. Gente, pelo contexto aí... o que é “efêmero”? (+) 322 

dá pra entender o que seja a palavra “efêmero”? Quem conhece essa palavra? (+) Hã? (+) 323 

Pelo contexto... vamo tentar resgatar? ((lendo)) Por isso a resenha é um texto de caráter 324 

E-FÊ-ME-RO...  pois ENVELHECE rapidamente... e aí? ((Vozes indistintas)) (+) 325 

“Efêmero” quer dizer o quê que tu dissesse?  326 

 327 

L2: livro. 328 

 329 

L1: nã::o... gente... olhe... ((Os alunos riem da resposta da aluna e da recusa da 330 

professora)) (+) por isso... por favor, gente... essa coisa de a gente tá opinando e uma 331 

pessoa dizer porque não a/não acertou os outros ficar mangando... eu tô sentindo muito 332 

isso de vocês.  333 

 334 

L2: é porque foi engraçado, professora. 335 

 336 

L1: então... por favor... eh/eh/eh... tem uns meninos assim que têm uma risada... 337 

SARCÁSTICA... ((Vozes indistintas)) de mangação...  338 

 339 

  [L2 ((com um tom de desdém)): ôxe...] 340 

 341 

L1: e eu queria que vocês parassem com isso... certo? ((Vozes indistintas)) que não 342 

combina mais nem mais com a::  343 

 344 

  [L2: tá nervosa, professora?]  345 

 346 

L1: não, eu não tô nervosa, L. (+) Uma risada de DEBOCHE que eu queria que não 347 

acontecesse na aula da gente, tá bom? Que assim... vem acontecendo já há algumas aulas 348 

e eu vou querer evitar. Tá certo? Então por favor. ((Retomando a aula)) Na/ela/ela disse 349 
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num filme... porque eu tinha falado que obras culturais (xxx) NÃO É ISSO. Olhe... 350 

((lendo)) A resenha é um texto de caráter EFÊMERO, pois ENVELHECE rapidamente, 351 

muito mais do que outros textos de natureza opinativa. (+) Aquilo q/envelhece 352 

rapidamente é/é no sentido, gente, de que... eh:: as pessoas não... dão mais valor àquela 353 

resenha... ela só vale pelo momento (+) certo/(televisão) é o quê? 354 

  355 

L2: cobertura. 356 

 357 

L1: (só texto antigo... rapidamente) não esse texto antigo... mas SÓ (+) passA...  358 

 359 

L2: pasteleiro. 360 

 361 

L1: PASSA-GEIRO. Aquilo que é efêmero, gente, é o que é passageiro... eh:: por 362 

exemplo...  363 

 364 

[L2: fala mais rápido...] 365 

 366 

L1: eu posso dizer que a te/ tecnologia de celular são passageiras?  367 

 368 

L3: não... são... não... 369 

 370 

L1: você vê um celular com:: uma nova tecnologia já lançada hoje... daqui a seis meses 371 

já tem outro que supera.  372 

 373 

[L2: eita, professora!] 374 

    375 

L1: as tecnologias de computador são passageiras? 376 

  377 

L3: não... são... 378 

 379 

L1: também. Então elas são efêmeras... ou seja... elas... como que eu poderia dizer... 380 

perdem a validade muito rápido. Do MESMO jeito... 381 

 382 

[L2: como é o nome, professora?] 383 

  384 

L1: e-fê-me-ras... esse nome aqui, ó ((Apontando para a palavra na projeção feita na 385 

parede)) (+)  386 

 387 

L2: e-fê-me-ra?  388 

 389 

L1: e-fê-me-ro. Tá? Hã:: o texto que tem caráter efêmero é justamente esse texto... que 390 

ele foi produzido pra um dado momento... mas depois ele perde a validade. Um resumo 391 

de/de novela... do capítulo que vai acontecer hoje... amanhã ele já perdeu a validade. 392 

Então ele é passageiro, ele é efêmero... não é?... ((lendo)) ele envelhece rapidamente... 393 

muito mais do que outros textos de natureza opinativa. Então... POR exemplo... se eu 394 

produzir um texto de opinião... sobre o aborto... eh... se eu produzi há dois anos atrás... se 395 

uma pessoa for ler hoje... o texto ainda vai ter validade... vai dizer muita coisa pra mim. 396 

Agora se eu produzo o resumo de uma novela que/eh vai acontecer hoje... amanhã ele já 397 

não serve mais, que dirá daqui a dois anos. A resenha também tem essa característica da 398 



158 

 

 

efemeridade... de ser passageiro... não tanto como o resumo de novela... mas tem. POR 399 

exemplo... vocês lembram do lançamento do filme “Os dois filhos de Francisco”? 400 

  401 

L3: lembro. 402 

  403 

L1: foi em dois mil E::?  404 

 405 

L2: seis.  406 

 407 

L3: ((Vozes indistintas)) 408 

 409 

L1: dois mil E:: CINCO.  410 

 411 

L3: ((vários alunos falam simultaneamente.)) foi... não... foi... foi 2005... foi cinco... foi 412 

seis... 413 

 414 

L1: foi seis? (+) ah... gente... é porque eu tenho uma resenha sobre ele que é de 2005... 415 

mas pode ser que ele tenha sido LANÇADO e a resenha tenha saído antes, né? Tudo 416 

bem... no final.  417 

 418 

L2 ((ao fundo)): é porque a Paraíba é atrasada. ((Os alunos riem do comentário)) 419 

 420 

L1: (mas eles só dão a resenha pra gente no final... não tem como aparecer antes)... 421 

((Vozes indistintas)) então, gente, na próxima aula... eu vou trazer pra vocês... a resenha 422 

daquele... filme... que é a respeito de um filme de agora... pra vocês verem... assim... de 423 

certa forma a gente lê e interessa... mas não interessa TANTO quanto (um estilo) atual... 424 

porque HOJE... se você tem um tempo reduzido pra ler... e você vai escolher... ler a 425 

resenha de um filme que já foi lançado há... dois, três anos atrás... ou de um filme que tá 426 

sendo lançado agora? ((Vozes indistintas)) SÓ do filme agora... né? (+) ó... hã:: passando 427 

aí ((A professora dá continuidade à apresentação das transparências)) (+) mais 428 

informações sobre a resenha (+) ((lendo)) A resenha é, em geral, veiculada por JORNAIS 429 

E REVISTAS... por isso que eu digo que o jornal e a revista é um VEÍCULO... porque é 430 

aquilo que TRANSPORTA... o texto... né, F? Presta atenção aqui.  431 

 432 

L2 ((ao fundo)): tô prestando, professora. 433 

 434 

L1: ((lendo)) NO jornalismo, é utilizada como forma de PRESTAÇÃO de serviço... pra 435 

eu não ficar só falando aqui... eu queria também que vocês comentassem comigo. POR 436 

QUE... a resenha... depois de tudo o que eu já falei pra vocês... no jornalismo é usada 437 

como prestação de serviço?  438 

 439 

L2 ((ao fundo)): (xxx) pronto... um exemplo... você vai lá naqueles classificados... eh:: 440 

ali é onde é que fica todas as coisas, (quando você quer ver) as profissões... (xxx)  441 

 442 

  [L1: porque de certa forma tem u-ti-LI::] 443 

 444 

L3 e L1: dade. 445 

 446 

L1: aí:: eh:: M, né? Eu sempre digo “Maxinel”. M... por que... dentre tu/de tudo o que eu 447 

disse... ler um texto como uma resenha que tenha utilidade pra mim... pode ter pra você... 448 
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por quê?... que utilidade ela terá? (+) Pode dizer o que você achar... se não tiver completo, 449 

a gente complementa...  450 

 451 

L2: não... professora... eu não quero falar não. 452 

 453 

L1: W (+) Quem quer comentar? E? (+) Qual a UTILIDADE... que serviço... né... que 454 

prestação de serviço o jornalismo pede... em produzir uma resenha pra gente? 455 

 456 
L3: ((Vozes indistintas))  457 

 458 

L2: (xxx) ((A aluna fala muito baixo, e a professora solicita que ela repita o que estava 459 

dizendo)) 460 

 461 

L1: oi? 462 

 463 

L2: de comentar... de explicar alguma coisa. 464 

 465 

L1: comunicar uma ideia geral aos seus leitores. Tá bom, mas a gente pode 466 

complementar, né? ((Vozes indistintas)) (+) eh:: esse menino quer falar MUITO 467 

((Referindo-se a um aluno desatento e que estava conversando com outro)). 468 

 469 

L2: R... ele tá doido pra falar, professora... (xxx) ((risos))  470 

 471 

L1: OLHE ESQUEÇA... ((Referindo-se ao gravador, que, visível na roupa da professora, 472 

inibiu a participação de alguns alunos na aula)) da próxima vez eu vou vir com uma capa 473 

como essa que tu tá ((Referindo-se à roupa de frio da pesquisadora)) pra ninguém nem 474 

pensar no gravador... tá? EU aqui já me esqueci... é porque ela falou e eu me lembrei... 475 

olhe... eh:: é como eu falei pra vocês, gente... EU estou interessada em saber... que 476 

LIVROS tá/tá publicando na atualidade... o que que comentou sobre isso no jogo de 477 

futebol... né... por sinal... os trezeanos não queriam nem um/nem um/nem ler a/a resenha 478 

(de hoje), né? ((Vozes indistintas)) (+) o comen/a resenha tá na sala, né? ((Vozes 479 

indistintas)) (+) depois a gente vai ver como é que coloca essa resenha no papel, viu?  480 

Vamo ver... ((Os alunos falam ao mesmo tempo sobre o resultado do jogo de futebol, 481 

enquanto a professora bate palmas na tentativa de chamar a atenção deles)) (+) OLHE... 482 

eu queria que algumas pessoas que ao invés de falar o que tem de falar com os amigos 483 

tivessem coragem de falar comigo também... enquanto os outros tavam em silêncio.... 484 

queria muito... ((O barulho continua; a professora eleva o tom de voz na tentativa de 485 

sobressair sobre os alunos)) EU VOU FAZER UM COMBINADO AQUI Ó:: A 486 

PROPORÇÃO QUE VOCÊ FALA COM UM AMIGO DO LADO... é a mesma 487 

proporção que você vai ter que falar comigo quando eu perguntar coisas... tá? 488 

 489 

L2: ((ao fundo)) é:: é melhor. 490 

 491 

L1: não pode negar... ((A professor bate palmas para chamar a atenção dos alunos)) bora 492 

lá... olhe... então a gente vai ter o quê? ((Dirigindo-se a L2) 493 

  494 

[L1: ai!] 495 

 496 

L1: vixe, desculpa. 497 

 498 
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L2: não... fui eu que bati no seu pé. 499 

 500 

L1: não... não bateu não... ((Retomando a aula)) olhe... eh:: o que a gente tem? A gente 501 

tem uma prestação de serviço nesse sentido... de que você... TEM... com fácil acesso... 502 

né... revistas, jornais e sites... informações sobre a obra cultural qualquer... que você 503 

queira... eh/eh:: conhecer melhor. Ou porque já assistiu, já viu, já leu... ou porque ainda 504 

quer assistir, ir ver ou ler... e tá buscando informações. Então por isso que é prestação de 505 

serviço. Tá, gente?... hã... como a/os outros textos que/que vêm no jornal por exemplo 506 

também.. de certa forma são úteis no jornal... hã:: eu tenho aqui:: outra informação... 507 

vamo prestar atenção... tá? Tá aqui nessa segunda... seção ((A professora retoma a 508 

apresentação das transparências))  (+) ((lendo)) o objeto resenhado pode ser de qualquer 509 

natureza... um romance, um filme, um álbum... uma peça de teatro ou mesmo um jogo de 510 

futebol... certo?... então por exemplo... eu POSSO ir ao teatro assistir a uma peça... 511 

certo?... e:: depois escrever uma resenha... OU pra escola... se for uma atividade escolar... 512 

OU no meu emprego, no meu trabalho, se eu trabalho com redação de textos... pra jornais, 513 

revistas...  514 

 515 

[L2: professora...] 516 

 517 

L1: eu posso... eh/eh:: escrever esse texto pra publicar. ((Conferindo a palavra ao aluno)) 518 

Diga.  519 

 520 

L2: pode-se fazer uma resenha sobre um restaurante... assim... sobre uma pizza... sobre 521 

ele?  522 

 523 

L1: não... na verdade você pode fazer... uma:: hã/hã:: uma avaliação crítica sobre um 524 

estabelecimento com/estabelecimento comercial... mas não vai chegar a ser uma 525 

resenha... porque... só o fenômeno é que seria uma obra cultural... por exemplo... a 526 

apresentação de uma PEÇA... um FILME... se você olhar alguns restaurantes... por 527 

exemplo/MESMO... ele vai ser SÓ um estabelecimento comercial... onde podem 528 

acontecer eventos ou não... então eu acredito que uma/uma resenha sobre ele não... não 529 

seria/não seria o adequado...né... você pode fazer a apreciação crítica com outro (gênero 530 

textual)... tá?... hein, E? Vamo prestar atenção?... hã:: PRÓXIMO (à seta) ((Referindo-se 531 

ao texto da transparência))... aí tem só ((lendo)) a extensão do texto resenha... depende 532 

do ESPAÇO que o veículo reserva para esse tipo de texto... o veículo que eu tô falando 533 

aí, gente, não é automóvel não... é como eu falei... é o veículo de publicação... é o jornal... 534 

então POR exemplo... se eu tenho... uma coluna... em que eu tenho que escrever no 535 

máximo duzentas palavras... num jornal... eu vou ter que produzir um texto mais reduzido. 536 

Agora se eu tô num site especializado só de resenhas aí eu tenho mais espaço pra 537 

escrever... então eu posso fazer isso. Vai depender... a EXTENSÃO da/do meu texto... do 538 

espaço que eu tenho disponível. (+) Depois... ((lendo)) observa-se que, em geral, não se 539 

trata de um texto LO::NGO, ou seja, um RESUMÃO, como normalmente feito nos cursos 540 

superiores... né? FORA da universidade... geralmente as resenhas são textos curtos... tá?... 541 

só na universidade que os professores pedem resenhas de livros inte::iros... né... de uma 542 

maneira mais científica... que você tem aí... um formato mais... elaborado/MAIOR. Fora 543 

da universidade as resenhas são... mais... curtas... mais objetivas... vamos dizer assim. (+) 544 

((Os alunos conversam, e a professora, séria, pára de falar e os observa.))  545 

 546 

L2 ((irônico)): é brincadeira, rapaz... fica atrapalhando a aula... 547 

 548 
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L1: gente... algum problema... alguém quer falar alguma coisa... que tá incomodando?... 549 

podemos continuar? (+) Hã? (+) Pronto?... podemos continuar?  550 

 551 

L2: pode. 552 

 553 

L1: bora lá. Eh:: então, gente, eu já falei pra vocês o CONTEXTO em que a resenha é 554 

produzida... QUEM normalmente produz... PRA QUEM lê... e agora eu vou (continuar 555 

com) um pouquinho da ESTRUTURA  dessa resenha... como é que eu ESCREVO esse 556 

texto?... né... já-já eu vou ler uma resenha que se alguém tá curioso pra ver como é que 557 

ela se configura... como é que ela é escrita... certo? Existem VÁRIOS eh/eh estilos de 558 

resenha que depende do estilo de cada autor. Só que EM GERAL elas apresentam a 559 

seguinte organização... ((lendo e comentando a transparência)) o TÍTULO... né... resenha 560 

é um texto que como qualquer outro a gente tem que dar um título... pode haver subtítulos 561 

ou não. Certo? (+) Vamo lá?... eh:: a referência bibliográfica da obra... gente, o que é 562 

referência bibliográfica? É o momento em que eu coloco... os dados... sobre o autor... o 563 

TÍTULO...se é um livro... o título do livro... é a bibliografia... hã:: o lugar onde foi 564 

publicado... a editora e o ano. Se você tá fazendo a resenha de um filme... você já vai ter 565 

que colocar... o diretor... o roteirista... os principais  atores... né...  envolvidos... e:: o 566 

tempo de duração... tá?... e o ano logicamente de::/de:: publicação desse filme. Então... 567 

vai/vai ser relativo essa questão da referência... dependendo de quê eu tô fazendo o:: eh::/a 568 

resenha. Alguns dados bibliográficos... do autor da obra a apresentar... então... pode ser 569 

também que você... OPTE... pra nos primeiros parágrafos da sua resenha... escrever um 570 

pouco sobre o autor. Então POR exemplo... se eu estou lendo um livro... hã:: de... vamo 571 

falar desse que eu vou falar dele já-já... eh:: de Machado de Assis... chamado “Don 572 

Casmurro”... tá? 573 

 574 

L2: como é o nome, professora? 575 

 576 

L1: “Don Casmurro”.  Casmurro quer dizer bizarro, ranzinza... então e/era um (xxx) o 577 

título de um... de um livro publicado no século dezenove. Então SE eu vou falar desse 578 

livro... eu posso optar por/por pôr nos parágrafos iniciais... escrever um pouquinho sobre 579 

quem foi Machado de Assis... tá?... pra CONTEXTUALIZAR pro leitor... certo?... 580 

aquele... eh:: sobre aquele autor... e possivelmente sobre a sua obra. Então é uma:: 581 

informação de que eu posso lançar mão... aí no meu texto. ((Retomando as 582 

transparências)) Depois (+) ((lendo)) o resumo ou síntese do conteúdo... o que é que tem 583 

a ver, gente? Se eu... fui ao teatro... assisti uma peça e vou fazer uma resenha... pra o meu 584 

leitor entender por que eu tô fazendo aquele comentário... é necessário que eu primeiro... 585 

((A professora é interrompida pelo toque para o intervalo. Os alunos se dispersam e a aula 586 

termina))... a gente continua na próxima aula.587 
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L1: bom, gente, a gente vai continuar a aula (faz um tempinho já que tocou, né, tocou pro 1 

intervalo), a gente tá voltando aí com um deficitzinho já de acho que uns dez minutos... 2 

então vamos a/adiantar porque eu quero dar toda a informação sobre/a vocês sobre 3 

RESENHA pra vocês trazerem a produção que é pra próxima aula... tá? Bom (+) vamos 4 

nos lembrar aqui comigo onde é que a gente tava... a gente tava na (estrutura), era? 5 

 6 

L3: ((Vozes indistintas)) 7 

 8 

L2: o gênero resenha... 9 

 10 

L1: ok. Então só voltando... a gente tava falando da ESTRUTURA... né... então... o que 11 

é que precisa ter... um TÍTULO... né... pessoal... você escolhe pro seu texto... a:: 12 

referência bibliográfica vai dizer as características, as informações básicas da OBRA que 13 

você tá resenhando... depois... uma contextualização sobre o autor... né... pra inteirar 14 

melhor quem vai ler sobre o texto que você tá fazendo... e:: depois um resumo (xxx), que 15 

era justamente o momento onde eu parei quando eu falava sobre a questão de (+) que eu 16 

preciso falar um pouco da obra do/do que um gru/do:: livro, do jogo de futebol... fazer 17 

um resumo do que aconteceu lá... pra poder o meu... eh/eh:: o meu leitor... saber por que 18 

eu comento da forma que eu comento... dou a opinião da forma como eu... trago. Certo? 19 

Então nesse caso... a gente chega aqui... depois dessa síntese a gente tá fazendo a 20 

(avaliação) crítica, que é o momento-chave... é o momento mais entusiasmante que você 21 

diria da resenha... porque quem vai ler a resenha muitas vezes ela tá MUITO mais 22 

inco/eh/eh/eh/eh:: interessada... presta atenção... interessada em saber o que você tem a 23 

dizer sobre a obra cultural... no que em qualquer outra coisa. Então nesse caso aqui eu 24 

tenho (+) eh... o momento da avaliação crítica como um momento... CHAVE...  25 

muito/muito MAIS importante... da resenha... certo? Então que a gente fique com/com 26 

essa...  ideia. POR exemplo, professora, como é que eu posso comentar, vocês poderiam 27 

me perguntar... né... que tipo de comentário fazer? Ora, se eu li um livro, dizer se ele foi 28 

emocionante... se me emo/se me fez refletir sobre a/a vida... né... se os personagens são 29 

bem apresentados... né... se o enredo é bem organizado... estruturado... ok? Se fosse um 30 

filme... também... se ele foi emocionante... se ele apresentou uma sequência lógica... se a 31 

atuação dos au/atores foi boa... então existem VÁRIAS coisas ao que comentar sobre uma 32 

obra cultural... né... se o figurino, o cenário foi interessante... então você vai escolher o 33 

que você acha que deve comentar... certo? Por exemplo, eh... vocês souberam da/da:: da 34 

repercussão que houve aquele filme “Paixão de Cristo” num período/no ano passado... 35 

não foi... num período aí da/da... com Mel Gibson, eu acho...  36 

 37 

L2: é. 38 

 39 

L1: então aquele filme... ele foi alvo e muitas resenhas... cada um que analisasse... que 40 

visse sob um ponto de vista diferenciado. Algumas pessoas acharam que ele foi muito 41 

realista... muito bem feito em termos de/de/de... maquiagem... né... recursos cênicos, etc. 42 

Outras pessoas acharam que foi muita apelação... (que houve muitas cenas de violência)... 43 

enfim... cada pessoa tem um modo de ver (e vão encontrar) uma forma de avaliar. O que 44 

cabe à gente é... ler o texto ou elaborar o da gente se for o caso(+) ((a professora é 45 

interrompida por um aluno de outra turma, que para à porta da sala)). Você tá procurando 46 

alguém?  47 

 48 

L2: tô. Felipe. 49 

 50 
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L1: Felipe. (+) 51 

 52 

L2: (xxx) é um galeguim ((sic)).  53 

 54 

L1: não... tá aqui não... ele não é daqui não, visse? (+) Pronto/pergunta lá ao pessoal da 55 

coordenação. ((A professora fecha a porta da sala de aula e retoma a explanação.)) Bom... 56 

eh:: continuando... então... a avaliação crítica ela pode ser feita de... diversas formas... vai 57 

depender do que você tem a comentar/do que você tem pra falar daquele texto. (+) Depois 58 

outra informação aqui... ((lendo o texto da transparência)) o texto resenha... pessoal aí da 59 

pontinha lá do final tá dando pra ver?   60 

 61 

L2: dá. 62 

 63 

L1: ((lendo)) o texto resenha, como todo texto, tem TÍTULO e pode ter subtítulo, 64 

conforme (as orientações) a seguir. Então eu/eu trouxe aqui... ficou meio ruim a 65 

formatação mas eu vou explicar pra vocês. Hã:: existe um livro... “Michael Jackson”... 66 

gente, aqui eu acho que era “biografia” ((no texto original, o nome do livro era: “Michael 67 

Jackson: uma bibliografia não-autorizada”.))... é que eu copiei do site. Então não fui eu 68 

que digitei errado... mas aí tem bibliografia.. mas desconsiderem o bli... tá? Bi/biografia 69 

não-autorizada... “Michael Jackson: uma biografia não-autorizada”. Quem escreveu esse 70 

livro foi (Christan Anderson)... tá? Então... um... eh/eh redator da Veja... LEU o livro 71 

“Michael Jackson: uma biografia não-autorizada” e escreveu sobre ele uma resenha... pra 72 

Veja de 4 de outubro de 1995... então A resenha que ele fez recebeu o seguinte título 73 

((lendo))... “Astro e vilão: perfil com toda a altura de Michael Jackson”... tá? Então ele 74 

pode/você pode criar um título... só... ou um título mais subtítulo que é pra ver no título 75 

uma mensagem que já vem no interior do seu texto... dependendo do enfoque que você 76 

veja. Ora, se a gente ler esse título aqui dessa resenha a gente começa a pensar... quando 77 

diz astro e vilão vai mostrar o lado bom e o lado ruim de Michael Jackson... né... que ele 78 

vai/vai/vai mostrar... qual a apreciação QUE o (autor) da Veja fez sobre o livro DE...  79 

(Christan Anderson)... tá? Então a gente tem... aí... uma/uma/um exemplo de como pode 80 

ser feito... o título da resenha (+) mais à frente (+) ((trocando a transparência)) agora eu 81 

vou trazer pra vocês uma resenha MESMO... tá... vou dizer de onde é que eu tirei... pra 82 

gente ler junto... ((um aluno começa a emitir um som para chamar a atenção dos colegas, 83 

e é ignorado pela professora)) tá? (+) hã:: essa/essa resenha... gente... se você entrar no 84 

site dessa editora... procurar um título... né... de um livro... nessa época eu tava 85 

procurando um livro... infanto-juvenil... né... que eles chamam paradidático... eu não 86 

gosto desse nome... eu gosto do nome livro literário... é literatura, né? Hã:: e aí... você 87 

pode comprar NO SITE o livro. Quando você tá em dúvida se vai comprar ou não... o site 88 

coloca UMA resenha, o resumo... ÀS VEZES coloca uma resenha e às vezes coloca uma 89 

descrição da obra... tá? Traz o link, com a estrutura, tal... nesse caso desse livro... que se 90 

chamava “Dona Casmurra e seu Tigrão”... tá::/tá aqui a/a capa dele... né... e  taria aqui 91 

esse nome... é porque:: tava meio apagado não deu pra eu... não deu pra/na xerox não deu 92 

pra aparecer... mas aí... tá aí em cima... “Dona Casmurra e seu Tigrão”. Nesse material 93 

aí... eh/eh:: na/no site tinha uma resenha DESSE livro. Então por exemplo se eu quisesse 94 

comprar esse livro eu poderia ler a resenha pra saber mais ou menos do QUE se tratava 95 

qual a opinião... que tinha-se sobre o livro pra poder efetuar a compra ou não. 96 

DETALHE... sabendo que ESTE livro é dessa editora... tá... e que lá eu tava decidindo se 97 

ia comprar ou não... notadamente a editora ia falar só... coisas boas do livro... né... já num 98 

jornal... né... que não tem nenhum interesse lucrativo com a venda de um livro... e em 99 

geral não tem... você pode ter uma resenha que comente os aspectos POSITIVOS... e os 100 
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aspectos NEGATIVOS... tá... ((A professora repreende uma aluna que estava 101 

conversando com outra.)) W... por favor... então o que acontece... a gente vai ter aqui um 102 

exemplo... que é UM dos exemplos de resenha... não é O único exemplo... certo? Então 103 

vamos/eu vou ler com vocês e a gente vai ter uma noção de como é que faz. NA resenha 104 

eu posso ter o comentário no início do texto no final no meio espalhado... em qualquer 105 

lugar... ESSA que vocês vão ler agora vai ter o comentário mais no/no/no início do texto... 106 

tá... vamo ver o que ela traz. Deixa eu colocar aqui (xxx) ((A professora coloca no 107 

retroprojetor a transparência que contém a resenha a ser lida)) então logicamente alguém 108 

contratado da editora... né... fez pra o site da editora:: Ática... se não me engano. ((Lendo)) 109 

o olhar atual que (Ivan Jacques)... que é o autor do livro Dom Casmu/Dona Casmurra e 110 

seu Tigrão... ((continuando)) imprimiu a “Dona Casmurra e seu Tigrão”, volume da 111 

coleção “Descobrindo os Clássicos”, resultou num relato delicioso e muito divertido... 112 

então aí ele já tá opinando... né... sobre o que ele acha do livro... ((continuando)) sua fonte 113 

de inspiração foi um clássico da literatura em língua portuguesa com o livro “Don 114 

Casmurro”, de Machado de Assis... só pra contextualizar um pouquinho gente... essa 115 

coleção “Descobrindo os Clássicos”... tá... que ele fala... é uma coleção da editora Ática 116 

que autores da/da atualidade ESCREVEM histórias INSPIRADOS em textos... da:: 117 

antigos... tá? Então por exemplo Don... Casmurro... foi um livro publicado no século 118 

dezenove... certo? Então BASTANTE antigo... certo? LONGE da nossa atualidade. Então 119 

o que acontece... ele/ele escreveu uma outra história... que/que RES-GA-TA a/a o livro 120 

“Don Casmurro”... certo... só que... como eu poderia dizer... numa linguagem mais 121 

atualizada com personagens da atualidade... tá... certo? Então “Don Casmurro” é um 122 

livro... bem rapidamente falando pra vocês... que fala da história de Bentinho... narrada 123 

por ele mesmo... né... que:: foi/foi casado com Capitu mas tinha um enorme ciúme dela 124 

e:: suspeitava que Capitu, sua esposa, o traía com o seu melhor amigo, chamado Escobar... 125 

isso se/piorou mais ainda esse ciúme quando o primeiro filho do casal nasceu... 126 

coincidentemente aos olhos de Bentinho ele era a cara de Escobar... o seu amigo... no:: 127 

final do livro a gente não sabe... se realmente... Don... eh... Bentinho... confirmaria a 128 

hipótese da traição ou se aquilo era história da cabeça dele, de um homem ciumento... só 129 

lendo o livro... né... que cada um vai sair com a sua opinião. Mas esse livro aqui... “Dona 130 

Casmurra e seu Tigrão”... que tá sendo objeto de estudo da resenha... ele foi inspirado no 131 

livro “Don Casmurro”... tá? Aí eu vou fazer algumas perguntas a vocês, tentem se ligar 132 

pra me responder. O nome do livro original era “Don Casmurro”, a adaptação feita por 133 

esse (Ivan Jacques)... foi “Dona Casmurra e seu Tigrão”. Dona Casmurra porque agora 134 

quem vive um personagem com as características do Don Casmurro é uma mulher... por 135 

isso que ele colocou o nome Dona Casmurra. Mas por que que vocês acham que ele trouxe 136 

a:: expressão... seu Tigrão? (+) querendo resgatar (xxx) da atualidade? (+) vocês acham 137 

que tem algu::m lugar (da expressão) seu Tigrão?  138 

L2: na música. ((A turma ri da resposta))  139 

 140 

L1: calma... (é seu Tigrão)... então como o personagem é um personagem da atualidade 141 

(xxx) então ele pegou essa expressão seu Tigrão pra dar nome a um dos personagens do 142 

seu atual... livro... adaptado... de “Don Casmurro”... vamo lá... continuando a leitura... eu 143 

precisava fazer esse parêntese pra explicar melhor pra vocês... ((lendo)) Na obra de 144 

Machado, que é a original “Don Casmurro”, Bento Santiago, o Bentinho, já idoso, aparece 145 

como o narrador do romance. Ele recupera diversos momentos de sua vida, no Rio de 146 

Janeiro do século dezenove... como eu falei pra vocês... né? ((Continuando)) para 147 

mostrar... então todo mundo tá acompanhando, gente? (+) ((continuando a leitura)) para 148 

mostrar aos leitores que a grande paixão de sua vida é Capitu, (traíra com Escobar), o 149 

melhor amigo dele. Em função de toda a amargura com que Bentinho conta suas 150 
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memórias, Don Casmurro ficou conhecido como uma pessoa literária... uma  151 

peça/desculpa... literária exemplar sobre o ciúme. Então aquele livro de Machado de Assis 152 

do século dezenove é que era “Don Casmurro”... tá? ((Continuando a leitura)) Desde a 153 

publicação, em 1899... ó, gente, como é antigo... ((continuando)) uma questão é debatida 154 

por especialistas em literatura, e em Machado de Assis: Capitu traiu ou não seu marido? 155 

No:: final da leitura a gente fica com essa inquietação... só lendo pra saber... na biblioteca 156 

daqui tem esse livro, tá? Então você não tem a certeza de que se ele realmente foi traído 157 

ou se aquilo era paranoia da cabeça de um homem... que tinha um ciúme doentio (+) 158 

((lendo)) Trabalhando em torno do mesmo repertório... ou seja, do mesmo tema... com os 159 

personagens parecidos... ((lendo)) do fundador da Academia Brasileira de Letras... que é 160 

quem... Machado de Assis... ((lendo)) (Ivan Jacques) criou um enredo no qual (+) ((a 161 

professora tropeça no fio do retroprojetor. Os alunos riem e a aula prossegue)) no qual 162 

Barrão... aí é o personagem do conto novo... do/do romance de agora... ((lendo)) Barrão, 163 

um jovem lutador de Jiu-Jitsu, de hábitos agressivos, é levado a crer que sua namorada, 164 

Pâmela, não lhe está sendo... fiel. Então, gente, quem é o seu Tigrão? ((Alunos falam ao 165 

mesmo tempo)) (+) Esse cara aí, né?  166 

 167 

  [L2: Barrão.] 168 

L1: Barrão. 169 

 170 

L2: Barrão. É. (xxx)  171 

 172 

L1: ((lendo) TRANSTORNADO com suas desconfianças, Barrão agride um homem que 173 

conversa com a sua namorada, mas esse homem é apenas o TIO de Pâmela, um dos mais 174 

conhecidos ativistas da comunidade GAY do Rio de Janeiro... ((os alunos riem)) 175 

 176 

L2: eita... VEADO...  177 

 178 

L1: então além dele agredir o cara (com quem ele pensava que ela tava traindo) era o tio 179 

e ainda por cima gay. ((lendo)) de uma hora para a outra, o rapaz passa a ser reconhecido 180 

como símbolo da:: violência contra os homossexuais, com sua história reproduzida nos 181 

veículos de comunicação. Observem que isso aqui é um RE-sumo... né... do livro? A 182 

gente/ele primeiro deu a opinião depois deu (resumido). Continuando a resenha, o autor 183 

con/diz o seguinte... ((lendo)) no desafio de mudar (+) o desafio de mudar. Rejeitado até 184 

pelos pais (+) rejeitado até pelos pais, Barrão enfrenta ainda outro problema: ele vai mal 185 

na escola e precisa se sair bem nas provas de fim de ano. Se repetir, ficará 186 

ABANDONADO à própria sorte, correndo o risco, inclusive, de ser (xxx) pra abrir (xxx) 187 

de trator. O valentão agora está de-ses-pe-ra-do, precisando urgentemente da orientação... 188 

de orientação. Uma das matérias em que Barrão precisará se sair muito bem para passar 189 

de ano é português... coincidência, né, gente? ((lendo)) Sua classe vai ler “Don Casmurro” 190 

e fazer um exame minucioso da obra. Nesse momento, surge (Lú), a estagiária ranzinza... 191 

por isso a personagem é Dona Casmurra, gente. CASmurro quer dizer algo que é ranzinza, 192 

chato, abusado. Então lá o Bentinho era abusado... aqui é essa dona (Lú)... né? Hã:: 193 

((lendo)) que trabalha na biblioteca da escola e conhece a fundo as sutilezas que Machado 194 

espalhou pelas páginas do romance. (Lú) também está envolvida numa teia de ciúmes. 195 

Ela e Barrão poderão, a seu modo, caminhar juntos e criar novos rumos em busca da 196 

resolução de seus problemas de carência. A improvável aproximação dá lugar a um futuro 197 

promissor, aliando afeto e generosidade em suas ações e anseios (xxx)... tá? Então aí eu 198 

tenho um texto... termina como se fosse uma síntese... ((a professora tropeça novamente 199 

no fio do retroprojetor, desligando o aparelho.)) 200 
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 201 

L2: de novo, home? 202 

 203 

L1: o fio é da cor do/do piso... eu/como é que eu faço? Ó... o que é que a gente tem nesse 204 

texto que eu acabei de ler pra vocês? A gente tem um exemplo... tá... de/nesse texto que 205 

eu falei... de uma resenha. É um texto que traz no início um comentário... tá... e depois 206 

vai trazer uma síntese do que seria... hã:: o filme/o livro apresentado. Lógico, como eu 207 

falei... como tá no site do livro... que vai vender o livro... ele não ia trazer pontos 208 

negativos... os pontos positivos são... ressaltados. Logicamente que na resenha que vocês 209 

vão/podem fazer vocês podem comentar... positivos ou negativos... tanto faz... certo? Vai 210 

depender da/do nível de criticidade. Agora... pra poder comentar sobre alguma coisa... ter 211 

o que falar... ter o que dizer... eu tenho que ser uma pessoa que leio muito... que me inteiro 212 

das coisas... que sou ANTENADO na/no meu mundo... né... pra poder ter opinião... e não 213 

dizer eu gostei... por quê? ... porque gostei. ((alguns alunos riem)) eu gostei... não gostei... 214 

por quê?... porque não gostei. ESSE tipo de enunciado não tem 215 

ARGUMENTATIVIDADE... não convence ninguém de nada. É necessário que a gente 216 

saiba por que gostou de um filme, por que gostou de um livro, e saiba comentar por 217 

escrito, colocar as ideias no papel. ISSO que é importante, gente. Então esse exemplo que 218 

eu trouxe/esse exemplo que eu trouxe aí pra vocês é um exemplo de como a gente pode... 219 

num texto bem escrito... fácil de ler... mostrar pra o outro que leu o texto que sabe fazer 220 

uma síntese e ainda sabe opinar (+) esse texto que eu acabei de ler não é gostoso de ler, 221 

gente? Tem senso crítico, claro, objetivo... todo mundo (aqui) tem o trabalho de escrever 222 

um texto como esse... não só resenha... mas  cartas, artigos, resumos... o gênero textual 223 

que vocês quiserem. Basta a gente se esforçar e entender. Esse material que eu coloquei 224 

na transparência eu vou trazer pra vocês em xerox... na aula de:: quarta-feira... né? 225 

 226 

L2: é. 227 

 228 

L1: eh:: aí vocês vão poder/quem não copiou não se preocupe porque também não dava 229 

tempo de copiar tudo... né... porque eu vou trazer outro material. No livro de vocês tem 230 

um... tem uma parte voltada pra resenha.. só que... gente... eu acho que foi uma maneira 231 

DETURPADA que o autor usou... pra mostrar resenha... mostrar a resenha como se fosse 232 

um texto que a gente faz uma pesquisa... nem sempre é assim... mas mesmo assim eu 233 

quero que vocês leiam comigo... um texto que tem na página 47... que é uma MINI-234 

resenha... vamos dizer assim... é um texto bem pequenininho que a gente vai ler... eu vou 235 

dizer pra vocês que ele é:: limitado... ele é um pouco fraco... mas... pra gente ver como a 236 

gente poderia melhorar. (+) página quarenta e sete...  237 

 238 

L2: quarenta e sete, é, professora? 239 

 240 

L1: sim. (+) ((Dirigindo-se à pesquisadora)) Roberta... todos eles dispõem de livro... 241 

certo? A:: escola fornece um livro didático e eu indico que os meninos tragam porque:: 242 

afinal a gente ganhou, né? Então não trazer é um absurdo. (+) Uma vez ou outra tudo 243 

bem... mas tem... gente às vezes que esquece sempre... eu fico sempre... puxando pra 244 

trazer. ((Retomando a aula)) Na página quarenta e sete, gente, tem umas páginas amarelas 245 

que é como se fosse um projeto de leitura... por que eu não gostei desse projeto?... eu 246 

acho... assim... muito artificial... eu não vou fazer com vocês... eu quero só que a gente 247 

leia... esse texto que tá no quadro branco... tá... porque ele vai mostrar pra gente o que é 248 

uma resenha. Eu acho mais um resumo do texto... e vou mostrar pra vocês por quê... mas 249 

vamos ler a leitura... T, tu pode ler?  250 
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 251 

L2: (xxx) ((a aluna lê o texto num tom de voz muito baixo, impossibilitando que o 252 

gravador captasse a sua voz com clareza)). 253 

  254 

L1: ok. Gente... esse texto aí... ah... o te/o livro coloca como sendo uma resenha... só que 255 

não É porque o livro didático diz que É uma resenha que a gente vai... né... dizer amém... 256 

e eu como professora vou dizer amém... como eu já estudei esse gênero... e eu sei que é 257 

um gênero que precisa ter uma forte carga de subjetividade... o que é a subjetividade? (+) 258 

(quando um texto possui subjetividade) é quando eu exponho a minha opinião... ou seja... 259 

tem que ter uma forte carga de o-pi-ni... ÃO... né... então o que acontece... esse texto aí... 260 

pra mim ele não é uma resenha... ele é um RE-SU-MO... tá... porque tem pouco 261 

comentário... e (em algum) momento desse texto... procurem aí... se há a opinião da autora 262 

do texto sobre o livro? Só tem uma descrição... então... eu/eu tenho a obrigação de dizer 263 

pra vocês que eu acho que esse aí não é uma resenha ainda... isso aí poderia ser o começo... 264 

seguido a esses parágrafos deveria ter mais o quê? Comentários. Aí esses comentários 265 

que:: poderiam/poderiam dar aí:: a:: a feição maior à resenha. Alguma dúvida, gente, 266 

ainda, sobre o que seria resenha? (+) alguma dúvida sobre o contexto em que é publicada? 267 

Como na aula que vem eu vou trazer esse material mais dois exemplos... pra vocês 268 

estudarem em casa... claro que se alguém ficou com dúvida... né?  ((Uma aluna ergue o 269 

braço e pede a palavra)). Diga. 270 

 271 

L2: como assim... (ela tem que ser muito grande?) 272 

 273 

L1: o tamanho da resenha vai depender da situação que você vai escrever... se você 274 

escrevesse pra um jornal que tem um espaço x você vai ter que escrever daquele 275 

tamanho... se fosse pr’um livro, aí vai ser mais espaço... se for na escola... o professor vai 276 

determinar quanto tempo/quanto espaço você tem pra escrever... então vai variar... tá... 277 

normalmente é um texto curto... não muito longo. Mais alguma pergunta, gente? Quem 278 

quiser pode perguntar, nem se preocupe... alguma dúvida... que não entendeu... se não 279 

entendeu ainda o que é resenha pode colocar. (+) Ficou claro? Eh:: eh:: prejudicou vocês 280 

o fato de eu não escrever no quadro e sim na/na transparência? 281 

 282 

L3: não. 283 

 284 

L1: porque infelizmente a minha fonoaudióloga disse que eu não posso mais/eu disse a 285 

vocês que eu tinha alergia, não foi? Mas mesmo assim teimosa eu tava usando ((o giz)). 286 

Mas aí todas as minhas aulas eu vou digitar/como eu dou a mesma aula aqui e lá ((a 287 

professora se refere às duas turmas de 9º ano da escola)) eu aproveito... né... as 288 

transparências das duas turmas... é:: até melhor pra mim enquanto (eu não melhorar). 289 

Bom, gente, então eu vou dizer pra vocês o seguinte... a gente podia optar por fazer 290 

resenha de vários/várias obras culturais... um livro (xxx) eu acho mais prático pra nós 291 

nessa altura do campeonato é fazer a resenha de um filme... e aí como é que a gente ia 292 

fazer? A gente assiste ao filme aqui na escola... 293 

 294 

L2: é::  295 

 296 

L1: tá certo? 297 

 298 

L2: vai ser um filme de terror. 299 
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L1: então eu tenho ideia de alguns filmes... só que de certa forma também ia ficar  um 

pouco artificial ((Os alunos falam ao mesmo tempo, e a professora eleva o tom  de voz 

para se fazer ouvir))... eu ia OBRIGAR a vocês assistirem o que eu quero... ia  ficar meio 

artificial. ((Os alunos continuam falando ao mesmo tempo)) Então o que ao final do (xxx) 

eu vou fazer aqui com vocês? CADA UM tem um filme que gosta e que queria sugerir, 

não tem? Então eu vou passar uma lista... que cada um vai colocar o filme QUE QUER... 

independente do outro querer ou não. No final... o filme que tiver mais nome... escrito... 

né... aí... você vai ter que colocar ((Confusão de vozes)) (+) ((Referindo-se à 

pesquisadora)) Roberta... eu vou parar o gravador... onde dá pausa? ((Devido ao barulho 

da turma no momento de escolher o filme, a gravação foi interrompida. A muito custo, 

chegou-se a um consenso: o filme escolhido foi “Antes que termine o dia”, do diretor Gil 

Junger. Após a escolha do filme, a aula terminou)).
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Transcrição - Aula 3 

Assunto: Orientação para a produção do gênero textual resenha 

Data: 19/05/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

F: FUNCIONÁRIO(A) DA ESCOLA 
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L1: ((Referindo-se aos alunos, que estão conversando)) baixem o volume aí um 1 

pouquinho... (+) ó, gente... HOJE... a gente vai... eh... retomar aquele tema da:: da:: aula 2 

de/de segunda... que era... 3 

 4 

[L2: quarta.] 5 

 6 

L1: quarta foi o filme. Num é isso? 7 

 8 

L2: foi. 9 

 10 

L1: então eu trouxe um material pra vocês... que a gente vai discutir... certo?  11 

 12 

L2: sobre a resenha, n`era, professora? 13 

 14 

L1: é... na verdade eu só vou ORIENTAR... pra vocês levarem pra casa e fazerem em 15 

casa... certo? Eu acho...  16 

 17 

L2: ((ao fundo, lendo em tom de brincadeira o material da aula de segunda-feira)) a 18 

resenha é a sinopse (xxx) 19 

 20 

[L1: eu acho muito corrido a gente fazer tudo aqui... ((Os alunos                   21 

conversam entre si)) (+) ó...] 22 

 23 

L2: ((buscando chamar a atenção da professora ao insistir em ler em voz alta o material. 24 

O tom continua sendo de brincadeira)) professora... ((lendo)) a resenha é a sinopse sobre 25 

(xxx) 26 

 27 

L1: é... peraí que a gente chega bem direitinho... olhe, gente... ((A professora tem em 28 

mãos um material xerocopiado, para distribuir entre os alunos.)) esse material que eu vou 29 

entregar a vocês agora... ((A professora para de falar, esperando que os alunos façam 30 

silêncio. Ela os observa com expressão séria.) 31 

 32 

L3: ((Vozes indistintas)) 33 

 34 

L2: ((irônico)) deixe de conversar... ô... 35 

 36 

L1: eu peço silêncio com silêncio, né? Vocês sabem disso. Olhe... eh... o material que eu 37 

vou entregar a vocês agora... tem aqui... na/na primeira parte... tudo o que eu projetei na 38 

parede... nos slides... naquela aula... ((referindo-se à aula do dia 12 de maio)) certo?... 39 

eu/tá aqui... certo?... eu só diminuí a fonte pra caber. Depois... eu trouxe... eu ia colocar 40 

pra vocês aquele modelo de resenha que eu li com vocês... na aula de segunda... que foi 41 

aquela “Dona Casmurra e seu Tigrão”, lembram?... que eu fui lendo... explicando?... só 42 

que:: aquela ali era resenha de filme... vocês já leram... de livro... aí eu acho/eu resolvi 43 

trazer na xerox OUTRA resenha... que é a resenha de FILME... que vai servir mais ou 44 

menos de modelo pra:: que vocês vão fazer.... pra vocês terem uma orientação... geral. E 45 

atrás... eu coloquei... O filme é “Antes que o dia termine”, né? 46 

 47 

L3: é. 48 

 49 

L1: eu ficava 50 
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 51 

[L2: “Antes que termine o dia”!] 52 

 53 

L1: “Antes que termine o dia”?... “Antes que termine o dia”. Pronto. Eu fico/eu fico 54 

trocando. “Antes que termine o dia”.... né?... eh:: aí eu coloquei/peguei na internet alguns 55 

dados sobre o filme... na verdade eu queria xerocar aquela capinha... ((A professora se 56 

refere ao cartaz do filme, que posteriormente é convertido na capa do DVD que o 57 

contém)) mas aí eu não consegui... mas... na verdade dá na mesma... a ficha técnica e a 58 

sinopse... por quê?... porque caso vocês tenham se esquecido o nome de:: de um 59 

personagem... porque é em inglês tal... aí tá tudo aqui... certo?... quando forem usar... lá 60 

na hora. ((A professora começa a distribuir o material xerocopiado entre os alunos, 61 

enquanto estes conversam entre si)) Então eu vou entregar essa folhinha... é de vocês...  62 

 63 

  [L2: ((em tom de lástima)) mas professora...] 64 

 65 

L1: podem colocar o nome (+) pessoal, podem ficar com o (texto) aí... é de vocês, tá?  66 

((Os alunos conversam enquanto a professora distribui o material da aula)) (+) OLHEM, 67 

depois eu vou pedir as fitas a Roberta porque pelas fitas aí eu vou mostrar à diretora quem 68 

mais conversa. 69 

  70 

L2: faç`isso não, professora! 71 

 72 

L1: a voz que tiver mais alta fora a minha 73 

 74 

[L2: é a do aluno M!] 75 

 76 

L1: aí eu/aí o pai/o pai diz “nã::o, mas meu filho é um santo... não conversa”... ó aqui a 77 

prova... tá gravado ((Os alunos continuam conversando.))  78 

 79 

L2: (em tom de brincadeira)) conversar não, né, professora?  ((A professora continua 80 

passando entre as carteiras, distribuindo o material. Uma aluna a retém para tirar uma 81 

dúvida.)) 82 

 83 

L2: aí no caso eu esqueci... a gente vai ter que falar... vai terminar de contar o (xxx) dela... 84 

e ir colocando na folha? 85 

 86 

L1: eu vou explicar agora isso, tá bom?  87 

 88 

L2: professora, isso daí é uma raposa, é? ((Referindo-se ao colar da professora.))  89 

 90 

L1: não... é uma coruja.  91 

 92 

L2: não... (xxx) ((em tom de estranhamento)) pro::nto... ((risos)) 93 

  94 

L1 ((Retomando a aula): OLHA... Ó gente... ((lendo)) conhecendo o gênero textual 95 

resenha... eu não vou ler isso de novo porque é desnecessário... foi só pra vocês lerem em 96 

casa novamente 97 

 98 

[L2: ((em tom de galhofa)) não... oxente, professora...] 99 

 100 
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L1: pra reforçar o aprendizado... tá? Hã:: então o que é que a gente vai fazer nessa aula 101 

agora? Tem aí um modelo de resenha de filme né?... que tá até em outra:: fonte a letra... 102 

a gente vai LER... e à medida que eu for lendo eu vou comentando o que é que nesse/nesse 103 

texto aqui:: tem de importante que vocês devem lembrar no texto de vocês. Fazendo a 104 

seguinte ressalva... a gente/não... não é pra você fazer um texto IGUAL a esse não... 105 

certo?... isso aqui é UM texto... que alguém já produziu... que é do MESMO gênero do 106 

que vocês vão produzir. Só que CADA autor vai ter seu estilo... vai ter seus comentários... 107 

sua maneira de organizar as ideias... então aqui é uma orientação... pra`quelas pessoas 108 

que gostam de copiar muito o modelo dos outros... criem autonomia... comecem a andar 109 

com os próprios pés na escrita... o que é que quer dizer isso?... escrever... né... a partir de 110 

um/das informações que você tem na sua cabeça... das suas opiniões... tá? Então... aqui 111 

tão/tão as informações... eh/eh:: que eu passei na última aula e agora a ente vai ler o 112 

texto... tá? Queria que todo mundo acompanhasse. 113 

 114 

L2: professora... 115 

 116 

L1: oi.  117 

 118 

L2: eu já assisti esse filme. ((O aluno se refere ao filme “Pequena Miss Sunshine”, objeto 119 

da resenha que será lida em sala.)) 120 

 121 

L1: tu já assistisse esse? ((O aluno assente com a cabeça)) Ok. Esse filme eu não assisti 122 

ainda... né... quem não assistiu vai ver o como é importante ler... uma resenha sem 123 

assistir... e no caso dele que JÁ assistiu... ele vai ver... se confirma... a/a/a opinião que ele 124 

teve com a opinião da autora. ((Dirigindo-se ao aluno)) No final eu vou te perguntar, 125 

visse?  126 

 127 

L2: se não me engano eu tenho esse em casa. 128 

 129 

L1: se tu tiver depois eu quero emprestado. Eh:: graças a ele ((reportando-se ao aluno)) a 130 

gente assistiu o filme, né, gente?  131 

 132 

L3: ((risos)) 133 

 134 

L1: sem ele... o/o DVD daqui, coitadinho... ((A professora se refere ao fato de o aparelho 135 

de DVD da escola não estar funcionando na aula marcada para a exibição do filme “Antes 136 

que termine o dia”. A solução foi o referido aluno, que mora perto da escola, ir até em 137 

casa buscar o aparelho de DVD da família dele para que a professora pudesse exibir o 138 

filme para a turma.)) tava... queimado... eh:: ((referindo-se agora ao material 139 

xerocopiado)) do jeito que tava, gente... olha... essa parte de cima fui eu que escrevi... 140 

mas a segunda... eu tirei da internet... do jeito que tava na internet eu/eu baixei e copiei 141 

aí... tá?... porque foi dum site... justamente de cinema... que tinha... eh/eh:: resenhas de 142 

filmes. Então veja aí ((lendo)) resenha crítica do filme... “Pequena Miss Sunshine”... 143 

oficina de leitura e escrita... tá? Hã:: eu acredito que a pronúncia é “sanchaine”, né? 144 

 145 

L2: ((confirmando)) “sanchaine”. 146 

 147 

L1: (porque eles dizem inglês). ((lendo)) “Pequena Miss Sunshine”, um filme divertido 148 

e dramático ao mesmo tempo, traz à tona as diferenças e dificuldades existentes em uma 149 

família, que vão ser superadas pela busca do sonho de uma criança. (Trata) com alegria e 150 
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também com emoção a necessidade de, em um momento da vida, correr atrás do que se 151 

deseja, arriscar, e que nenhum apoio é melhor nessa hora do que o da família. Observa aí, 152 

gente... ela come::ça a falar do filme.. a autora... né... que é uma autora... como vocês vão 153 

ver... mas que ao mesmo tempo que ela fala mais ou menos do que acontece no filme... 154 

ela já dá uma opinião... porque ela diz que é divertido e DRA- mático. Então a gente pode 155 

na resenha perfeitamente MESCLAR... aquilo que é... a opinião... daquilo/do que é 156 

DESCRIÇÃO do filme... tá?... você vai DESCREVER o filme... tá? Então fica/que fique 157 

bem claro isso pra vocês. ((lendo)) É um filme gostoso de se ver... observa que a 158 

linguagem dela não é tão formal... é uma linguagem MENOS... formal... apesar de 159 

obedecer todas as normas... né... mas é uma linguagem mais despojada, se poderia dizer... 160 

porque O SITE traz essa ideia... o site de onde eu tirei... certo?... e o/o texto que vocês 161 

vão/vão produzir... tem que passar também essa ideia... que é como se a gente tivesse 162 

conversando com o próprio autor... quando lê... tá? ((lendo)) que com situações cômicas 163 

e até mesmo imprevisíveis da vida u/cotidiana, e uma trilha sonora que ajuda bastante, 164 

consegue prender a atenção do espectador do começo ao fim, e fazer com que este passe 165 

a torcer por um bom desfecho, pelo sucesso das personagens. Novamente aí ela diz como 166 

é o filme e o que é que ele PROVOCA... nas pessoas... também é uma boa... eh... ideia 167 

pra:: co/eh/eh/ehh:: montar um parágrafo no texto da gente... certo? ((lendo)) Talvez a 168 

maneira como terminou não tenha agradado aos acostumados com um final 169 

HOLLYWOODIANO...  ANTES de continuar, gente... pra vocês... o que é final 170 

HOLLYWOODIANO?  171 

 172 

L2: não sei... (a gente que já sabe tudo)? 173 

 174 

L1: é:: aquele previsível... diga aí... em que... o casal apaixonado se encontra... né... por 175 

exemplo 176 

 177 

[L2: (a gente namora, tia...)] 178 

        179 

L1: o filme dos meninos daí da/da outra turma trazia essa história... né? ((A professora 180 

se refere ao filme “SOS do Amor”, escolhido pelo outro 9º ano para ser assistido em sala 181 

e depois resenhado.)) 182 

 183 

L2: eita... 184 

 185 

L1: aí eu já podia adiantar com vocês. Há um final hollywoodiano em “Antes que termine 186 

o dia”?  187 

 188 

L2: não. 189 

L1: assim... aquele finalzinho em que todos viveram felizes para sempre? 190 

 191 

L2: não. 192 

 193 

L1: de jeito nenhum. EU acho mais interessante assim... porque ele não é previsível. 194 

((Reportando-se à pesquisadora)) Eu tava assistindo o outro filme com Roberta, não foi?...  195 

e a gente... vendo essa história do::/”SOS do Amor” era previsível... parece que a última 196 

cena que ia acontecer a gente já sabia. ((Um aluno ergue a mão e pede a palavra)) Diga. 197 

 198 

L2 ((ao fundo)): porque esse filme ((Referindo-se a “Pequena Miss Sunshine” era um:: 199 

(xxx) que acabou como (xxx) aí ela:: (xxx). 200 
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 201 

L1: sim... mas não conte mais não senão ninguém vai querer mais ver ((risos)). Olhe... 202 

((lendo)) onde acontecem coisas geralmente inverossímeis. Gente... na segunda unidade 203 

do livro de vocês... a gente viu a construção da verossimilhança... eu disse pra vocês o 204 

que era uma coisa verossímil, não foi? É aque/aquilo que pode a/eh:: acontecer na 205 

realidade... é ficção... mas pode acontecer. Então um exemplo... se você tá assistindo a 206 

um f/a um/um filme e tem um acidente de carro... aquele acidente de carro NO FILME 207 

ele é ficção, mas ele pode acontecer? 208 

 209 

L2: pode. 210 

 211 

L1: então ele é VEROSSÍMIL... tá? Agora... por exemplo... hã:: um segundo um/um:: 212 

homem no filme... de repente nascem asas das costas dele e ele saísse voando. Isso é 213 

verossímil? 214 

 215 

L2: não. 216 

 217 

L1: não. Não pode acontecer... na realidade. ((Vozes e risos ao fundo)) (+) Pronto, aquele 218 

filme (xxx) aqueles desenhos 219 

 220 

[L2: pelo amor de Deus...((risos))] 221 

 222 

L1: do Coyote e o eh/eh Papa-Léguas 223 

  224 

[L2: ((assentindo)) Papa-Léguas...] 225 

 226 

L1: aquilo ali é o/é o CAOS da verossimilhança... da INverossimilhança... né... engraçado 227 

que o meu sobrinho assistindo esse desenho... aí minha irmã fez o seguinte... meu 228 

sobrinho assistindo desenho... aí passa o Pica-Pau, né?... ele cai num sei/o Pica-Pau sabe 229 

voar mas cai... né... uma coisa interessante... e cai, se espatifa no chão, passa um trator 230 

em cima e não morre... aí ela fica dizendo... “olhe... isso aí é mentira, viu?” ((risos)) 231 

porque senão... bem, criança é sério, gente... que a pessoa pular de lugares... quando é 232 

pequenininho... três anos... pensa/vê que no desenho... e acha que aquilo acontece na vida 233 

real. (+) ((Os alunos conversam e riem)) Vocês nunca fizeram isso, né, gente? (+) Olha... 234 

isso da/aí... ((lendo)) onde acontecem geralmente coisas inverossímeis, ou seja, absurdas 235 

e que não acontecem na vida real e as personagens principais sempre acabam alcançando 236 

o que buscaram durante o desenrolar da história. Então o/o/f/final hollywoodiano é isso... 237 

tá?... quando não tem... é i/aí quebra a expectativa. Hã:: onde é que eu estava, gente... eu 238 

me perdi... ((retomando a leitura)) muito MAIS importante que isso, “Pequena Miss 239 

Sunshine” tem um merecido final, que nos faz despertar, ainda... que de uma maneira 240 

cômica, para a realidade da vida, para a necessidade de encararmos com coragem e 241 

aceitarmos da mesma forma as derrotas e vitórias. Observa, gente... nesse te::/nesse trecho 242 

aí... a autora... DESCREVE o filme... dá a sua opinião e ainda faz uma reflexão... puxando 243 

a vida... REAL... né... puxando o/do filme pra vida real. É importante... a:: resenha ela dá 244 

mais pra você fazer isso... você pode... a partir do que você viu no filme... comparar o que 245 

você viu... à:: vida real... da/daí vai decorrer uma... reflexão... certo? Então você pode... 246 

usar essa estratégia. Hã:: ((lendo)) é, na verdade, um final feliz, pois, mais do que a 247 

realização de um sonho, consegue-se a união e a integração da família... tá?... isso aí ela 248 

tá misturando... resumo a opinião... você pode fazer isso daí... você pode fazer primeiro 249 

a resenha... sem opinar... e depois dar a sua opinião... vai do estilo de cada um... viu? 250 
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((lendo)) Quem tiver a oportunidade, não deixe de assistir a esse filme encantador, pois 251 

va/pois vai ser um:: dinheiro... bem gasto. Confesso que fiquei maravilhada, pois, tratando 252 

de temas tão comuns; os desentendimentos de uma família, a busca pela re/realização de 253 

um sonho, essa trama conseguiu despertar em mim um misto de emoções. Em alguns 254 

momentos, eu quis chorar; em outros, não consegui conter o riso. Foi inevitável também 255 

não me identificar com uma das personagens. Observa, gente, que a autora... ela lançou 256 

mão do seguinte recurso... primeiro ela recomenda o filme... depois ela diz o que sentiu 257 

ao assistir. TODOS nós aqui somos capazes de fazer isso num texto... porque TODOS 258 

nós sentimos coisas quando assistimos a um filme... né? Então você vai COLOCAR no 259 

papel a sua emoção, o que você sentiu, o que você achou. Lógico que... não É colocar por 260 

colocar... é pra que AQUELA sua opinião depois se transforme em um argumento pra 261 

pessoa ir assistir... que você TÁ indo expor su/su/suas... ideias de uma maneira 262 

envolvente, empolgante pra quem for LER... o seu texto... tá? ((lendo)) A pequena 263 

Oliver... no caso ele/ela falou dos personagens... ela ia descrever uma... então uma boa.. 264 

eh/eh:: isso é uma boa:: estratégia também... descrever personagens... dizer por que é que 265 

você gostou... né?... ou descrever por que você gostou ou descrever por que você não 266 

gostou. ((lendo)) muito bem interpretada pela atriz-mirim Abigail Breslin, é 267 

simplesmente encantadora, uma personagem que transmite a pureza e a esperança de uma 268 

criança e, em alguns momentos cruciais, atitudes de um adulto. É impossível não se 269 

comover com a cena em que ela, sem falar nada, mas com apenas um toque, um gesto, 270 

consegue trazer o irmão de volta à vida; dar-lhe coragem e o apoio que nem mesmo seus 271 

pais, apesar de tentarem, conseguiram dar. Uma cena assim, como muitas outras, bem 272 

simples, mas que transmite uma carga emotiva espa/especial para quem realmente se 273 

deixar envolver pelo filme. Então fica aí a dica de um filme para ser assistido a dois, com 274 

os amigos, e PRINCIPALMENTE, com a família. Certo? Então aí eu tenho::  275 

 276 

[L2: (qual era o ano) desse filme?] 277 

   278 

L1: hã? 279 

 280 

L2: ((ao fundo, respondendo ao aluno)) (dois mil e seis)  281 

 282 

L1: então eu tenho Luciana Almeida de Jesus como autora... dessa resenha que tava no 283 

site lá. Gente, desculpa... eu não coloquei o nome do site aqui... foi falta de lembrança 284 

mesmo... mas eu posso trazer pra vocês depois de onde eu tirei. Eh:: é interessante 285 

perceber que é um texto relativamente curto... nem é muito curto nem é muito longo... é 286 

um texto agradável de ler... com uma linguagem acessível, clara... e que principalmente 287 

traz a opinião da autora JUSTIFICADA. O que é que eu tô querendo dizer? Eu gostei? 288 

Por que gostei? Ela diz isso pra gente. É diferente daquele texto VAZIO de informação... 289 

que ((em tom irônico)) ”ah, eu gostei porque é bom”... (às vezes quando eu projeto minhas 290 

leituras... quando eu peço) pra dizer o que achou do/do livro... aí coloca “eu gostei porque 291 

é bom”... LÓ::GICO... se não fosse bom você não tinha gostado... né? Então ISSO não É 292 

argumentação... você tem QUE:: dizer por quê... o que é que lhe tocou... o que é que lhe 293 

comoveu... o que é que não... não lhe agradou... certo?... no filme... POR QUÊ o justificar 294 

 295 

  [L2: ô, meu Deus...] 296 

 297 

 L1: ele tem que estar presente SEMPRE. Gente, essa justificativa não é só na produção 298 

de uma resenha, de um texto de opinião. Essa justificativa tá em tudo na vida da gente. 299 

Quando a gente vai pedir alguma coisa aos pais da gente... quando a gente vai pedir um 300 
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favor a um amigo... tudo a gente precisa justificar o PORQUÊ das coisas. Então a gente 301 

tem que TREINAR essa argumentação constantemente... pra que a gente possa se dar 302 

bem... né... pela fala ou pela escrita. Né? Muitas pessoas às vezes não conseguem o que 303 

querem porque não sabem argumentar. E aqui na escola também a gente treina a 304 

argumentação, né? Fora da escola e dentro dela. TODO mundo pode desenvolver a 305 

argumentação, desde que... tá?... esse é um exemplo... tem alguma pergunta sobre  ESSE 306 

texto, gente? Alguma dúvida?  307 

 308 

L2: não. 309 

 310 

L1: observa que ela trouxe descrição do filme e trouxe comentário, né? Lógico que tava 311 

tudo misturado nos parágrafos... ela... à medida que/descrevendo e opinando. Mas eu 312 

posso fazer parágrafos como descrição e depois dar a opinião... vai depender do meu 313 

estilo. Certo?... hã:: ela não falou muito... assim... da/da/de quem foi o produtor... vocês, 314 

n/por sua vez, podem falar no filme de vocês... certo? AGORA eu queria/eu coloquei pra 315 

vocês aqui um anexozinho... que é a ficha técnica ((Trata-se da ficha técnica do filme 316 

“Antes que termine o dia”)). Eu queria LER e a partir da leitura que isso aqui a gente pode 317 

fazer comentários... um debate sobre o filme... por quê?... porque esse debate pode trazer 318 

ideias pra todo mundo pra produzir melhor o seu texto. Certo? ((lendo)) ficha técnica... o 319 

título ori/original... o gênero... comédia romântica... tempo de duração, 92 minutos... né... 320 

você pode colocar...né... o FILME... “Antes que termine o dia”... tem duração tãrãrãrãrã... 321 

então essa informação você pode já ir:: incrementando aí seu texto. O ano de lançamento 322 

foi em 2004... na Inglaterra e nos Estados Unidos... eh... direção... eh... Gil Junger... eu 323 

acho que essa é a pronúncia, eu não sei... roteiro, Christina Welsh... hã:: produção... né... 324 

tem vários produtores... você não precisa citar todos... talvez só um... a música... né... 325 

escolhida... e o elenco... que é o principal. Quem fez Samantha Andrews foi Jeniffer Love 326 

Hewitt... e tem aquela curiosidade sobre e/aquela atriz, gente... disse que ela... leu o 327 

roteiro desse filme... ela era/ela é atriz desde criancinha... e ela leu... ela eh/bem nova... 328 

assim... tinha uns doze, treze anos... ela queria fazer aquele personagem... só que:: ela era 329 

muito nova e não deixaram... só que o ano pa/o/o:: filme de/desde o roteiro... ele passou... 330 

DEZ anos pra ser feito... então DEZ anos depois ela realmente conseguiu o que ela 331 

queria... que era... eh/eh:: fazer o papel de Samantha. Paul Nicholls... que é Ian... 332 

(LUCY)... (xxx) ((Davenport))... lógico...  eu acho que é a:: a amiga dela, né? 333 

 334 

L2: sei não. ((outro aluno:)) é. 335 

 336 

L1: (Lucy)?... aí:: Diana... (xxx) ((Hardcastle))... eu não consigo me lembrar. 337 

 338 

L2: (eu acho que é aquela que procura ela no hospital.) 339 

  340 

L1: sim... aquela senhora... (noiva)... né?... O Ton ((Wilkinson))... motorista de táxi... 341 

Robert (xxx) ((Ziegler))... condutor... condutor... eu não sei se eu tô conseguindo me 342 

lembrar, gente... quem era esse personagem?... condutor...  343 

 344 

L2 ((ao fundo)): eu acho que é o que (xxx) 345 

 346 

L1: que era o quê? 347 

 348 

L2: um que era o homem... (xxx) 349 

  350 
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L1: não sei... eu não tô conseguindo resgatar não... porque quem era que aparecia? O 351 

casal... a amiga, a secretária...   352 

 353 

L2: o motorista... 354 

 355 

L1: o motorista... 356 

 357 

L3: ((Os alunos falam ao mesmo tempo, na tentativa de identificar quem era o 358 

personagem “condutor”.)) 359 

 360 

L1: é... pode ser, mas... por que ele colocou o condutor eu não tô lembrando não. Aí vem 361 

a sinopse. Gente, vocês lembra-se que eu disse pra vocês que sinopse é a mesma coisa de 362 

resumo... tá?... então não deve ter a opinião aqui. O que vocês vão fazer não É sinopse... 363 

vocês vão fazer um texto que tenha (até certo ponto) sinopse, mas que tenha opinião. 364 

((lendo)) Ian, Paul Nicholls, e Samantha, Jeniffer Love, formam um casal feliz e cheio de 365 

planos... ((O celular da professora dispara o alarme de bateria fraca.)) vamo/vou desligar 366 

aqui o meu celular, gente, porque ele fica arreando a bateria... e aí fica tchãtchãtchãtchã... 367 

é um saco isso (+) ((A professora abre a bolsa e desliga o celular.)) o tuntuntum acabou 368 

((risos)). Alguém quer ler a sinopse? Eu fico lendo sozinha... vamo lá. Alguém lê aí. (+) 369 

L, leia, por favor.  370 

 371 

L2: ((limpando a garganta)): Ian, Paul Nu/... Paul Nicholls, e Samantha, eh Jeniffer... 372 

formam um casal feliz e cheio de planos para o futuro. Enquanto Samantha costuma 373 

demonstrar o seu amor a todo momento, Ian procura mais voltar sua atenção para a 374 

carreira e os amigos. Após o dia em que tudo deu, eles terminam o namoro 375 

 376 

[L1: deu ERRADO... eu acho que foi na colagem ((risos)) que faltou o 377 

nome aí, gente... coloquem aí... deu errado...]   378 

  379 

L2: que tudo deu errado (+) ((risos)) 380 

 381 

L1: foi na hora que eu copiei aí... talvez tenha...  382 

 383 

L2: deu errado... foi que faltou aí... ((risos)) 384 

 385 

L2: eles chegaram a terminar o namoro? 386 

 387 

L1: chegaram... naquela hora em que ela saiu 388 

 389 

[L2: aonde? (xxx)] 390 

 391 

L3: ((Vozes indistintas))  392 

 393 

L1: L... continua... tudo deu errado... 394 

 395 

L2: ((O aluno grita para que os outros alunos se calem.)) PERAÊ::! 396 

 397 

L1: depois a gente comenta, gente... só um pouquinho... 398 

 399 



179 

 

 

L2: ((lendo)) em que tudo deu errado, então eles terminam o namoro. Entretanto, um 400 

acidente faz com que a vida deles mude de rumo. No dia seguinte, Ian percebe que 401 

acordou novamente no dia anterior, tendo a chance de refazer tudo o tinha feito antes... 402 

só que agora... de forma correta.  403 

  404 

L1: ok. Observa que a sinopse também não têm um fim, né? De maneira alguma, nem 405 

resenha nem na sinopse eu posso colocar o final... né?... observa que aqui não tem dizendo 406 

se o filme é bom ou ruim... só tem dizendo MAIS ou menos o que é. 407 

 408 

L2: é. 409 

 410 

L1: então ESSA é a diferença CRUCIAL entre o resumo e a resenha... né?... vocês não 411 

podem... (pensar no fim). Lógico que isso aqui é uma deixa pra vocês LEMBRAREM o 412 

que aconteceu... certo?... mas lógico que vocês vão (produzir) da maneira de vocês. 413 

LEMBREM também que nesse (site) que a gente acabou de ler... a autora INSINUA o 414 

que aconteceu no filme... não diz tudo com muitos detalhes... porque senão vai matar no 415 

leitor a vontade DE:: ler.  416 

 417 

L2: de ler. 418 

 419 

L1: mas aí, gente... alguma:: vocês queriam comentar alguma coisa... fazer alguma 420 

pergunta SOBRE o filme?... “Antes que termine o dia”? (+) Hã? Alguma coisa que vocês 421 

não lembram... queriam perguntar pra conseguir lembrar...  422 

 423 

L2 ((ao fundo)): (xxx) 424 

 425 

L1: como assim?  426 

 427 

L2 ((ao fundo)): não... porque tem gente que pensa que:: foi um sonho... que não teria 428 

acontecido realmente... 429 

 430 

L1: NA VERDADE, lendo a sinopse a gente começa a pensar que não foi um sonho... 431 

né?... porque:: mas assim... confunde porque:: novamente ele começou o dia NA... cama.. 432 

ele acordou de novo... aí a gente tende a pensar que foi um sonho... mas se foi ou não 433 

acho também que não interessa muito... né? 434 

 435 

L2 ((ao fundo)): (mas a gente vai pensar o tempo todo que ela morria?) 436 

 437 

L1: MAS AÍ... ((Sobreposição de vozes entre a professora e o aluno; incompreensível)) 438 

ISSO É O INVEROSSÍMIL... aquilo que não pode acontecer.  439 

 440 

L3: ((Vozes indistintas)) 441 

 442 

L1: fala um de cada vez, gente... 443 

 444 

L3: ((Vozes indistintas))  445 

 446 

L1: uma boa dica, gente... ((Vozes indistintas; a professora para de falar.)) (+) 447 

 448 
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L2: ((em meio ao vozerio da turma)) (xxx) depois olhava e via que o motorista era... um 449 

anjo da morte... um cara... um homem que controlava o tempo. ((O aluno está levantando 450 

hipóteses sobre quem seria o personagem “motorista de táxi” e qual a sua função dentro 451 

da trama, para que esta não se torne inverossímil.)) 452 

 453 

L1: ÔXE, OU SEJA, ele ia achar que era o anjo da morte... eu pensava que era um anjo 454 

protetor...  455 

 456 

L3: ((Vozes indistintas)) 457 

 458 

L2: NO CASO, a alma do filme... era... a mulher... morrer... não/o homem morrer... mas 459 

como ELE... (fez tudo de acordo com o que ele queria fazer)... quem morreu foi ELA... e 460 

depois (em outra versão)... morreu ELE... pra ele AMAR... primeiro o pai... eh... deixe o 461 

passado pra lá e apenas AME... o que tinha que acontecer... (xxx) 462 

 463 

[L1: NÃO... PORQUE EU... SABE, GENTE... também... a maneira como 464 

a gente interpreta... deriva também da maneira que a gente vê o mundo.] 465 

 466 

L1: EU pensei assim... que:: eu acho que tinha um anjo da guarda... né?... um anjo 467 

protetor... então por isso que eu disse se aquele não poderia ser a voz ou o anjo da guarda 468 

dele... que tava dando dicas pra ele... pra ele... aproveitar melhor o dia... porque DESDE 469 

o primeiro dia em que ele fez tudo errado... mas o homem só deu dicas boas. 470 

 471 

L2: (era meio complicado) pro homem saber... eh...que ele ia passar ou não por isso 472 

tudo... porque HOJE 473 

  474 

[L1: AGORA... hã... ((A professora decide permitir que o aluno conclua o 475 

seu raciocínio.))] 476 

  477 

L2: o ontem REALMENTE aconteceu hoje. 478 

 479 

L1: sei... 480 

  481 

L2: (xxx) ((a fala do aluno fica inaudível, porque os outros alunos começam a falar ao 482 

mesmo tempo, prejudicando o que ele diz.)) 483 

 484 

L1: mas eu entendo o que você tá pensando... OLHA... tem lógica o que ele tá dizendo... 485 

de ele não ter aproveitado bem o dia... gente, olha... eu queria que vocês prestassem 486 

atenção... olha, gente... eu QUERIA MUITO ouvir todo mundo... ouvir o debate... eh... 487 

eu queria também dizer que as pessoas que ficam conversando SÓ com quem tá do lado 488 

não contribuem... porque fica só as informações só entre elas duas... e o restante não sabe. 489 

Eu queria que todo mundo falasse... como os meninos tão falando aqui... pra todo mundo 490 

ouvir... porque às vezes você tem uma ideia do filme, mas ouvindo o outro falar... você 491 

ESCLARECE melhor aquilo... e produz a sua resenha de uma maneira mais... eh/eh:: 492 

produtiva... né?... mais exata. Então assim... eu queria que vocês comentassem, 493 

(mostrassem) a sua opinião... mas assim... levantassem a mão e falasse pra turma... porque 494 

(assim), W, só comentando com quem tá do lado... acaba... primeiro... desconcentrando 495 

quem tá debatendo... e segundo... não adianta pra/de nada... porque eu não tô ouvindo... 496 

os outros não tão ouvindo... né?... então todo mundo tem capacidade de comentar um 497 

assunto... tá?... eh:: aí:: o que/o que acontece?... o que ele disse pra mim... foi boa a:: exp/a 498 
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alternativa dele... que pena que nem todo mundo tem computador com internet, né? O 499 

ideal era que a gente tivesse aqui... 500 

 501 

[L2 ((ao fundo)): nã::o... ôxe... (xxx) ((risos))] 502 

 503 

L1: se todo mundo pudesse ir buscar... eh/eh:: essa informação na internet... ajudaria... 504 

porque às vezes a pessoa não tem ideia pra como escrever um texto... o que falar... 505 

buscando ideias eu tô dizendo que pode ter uma ideia... eu não tô dizendo que ela é pra 506 

COPIAR o que os outros pensaram... presta atenção... é diferente... mas ele pode ter uma 507 

NOÇÃO geral do que os outros pensaram pra ajudar na nossa noção. O que ele diz eu 508 

acho interessante... quando ele diz assim... ((Retomando a fala do aluno)) que:: eh/eh:: 509 

o/o:: (+) que quem tinha que morrer mesmo era ele... e a morte dela tenha sido/porque eu 510 

fico pensando... se ele não tivesse feito as coisas erradas... no primeiro dia... ele realmente 511 

tinha ido embora de táxi com a mulher... e ele realmente teria morrido... ele não tinha 512 

mais ficado vivo... né?... no primeiro dia... se tudo tivesse acontecido bem... se a dica 513 

da/do anjo... tivesse sido dada... ((A professora é interrompida por uma funcionária da 514 

escola, procurando uma aluna)) 515 

 516 

F: Amanda é aqui, é? 517 

 518 

L1: não.  519 

 520 

F: Ana Carolina.  521 

 522 

L3: da B. 523 

 524 

L1: ((Retomando a aula)) hã:: se realmente eh/eh a morte tivesse:: como ele disse... né... 525 

PEGO eh:: desculpa... se realmente ele tivesse ouvido o que a (xxx) disse... ele... ele teria 526 

ido no carro e ele que teria morrido... agora eu fiquei/eu fui assistir com meu marido em 527 

casa... né... aí eu fiquei comentando com ele... ele disse... eh/eh:: ele/ele não sabia que ia 528 

morrer... por isso que ele ia no carro... e ele disse “não, pelo contrário”... ele quando ele 529 

entrou ele evitou... porque TUDO tava acontecendo igual... só algumas pequenas coisas 530 

que não tavam... então ele tinha certeza que ia morrer... então eu acho que ele morreu por 531 

ela.  532 

 533 

L2 ((ao fundo)): foi... porque eles tavam tudo (xxx) 534 

  535 

[L1: EU NÃO SEI se é porque eu quero acreditar nisso...]  536 

      537 

L2: ((Trata-se do mesmo aluno que tentou analisar ao personagem “motorista de táxi.)) 538 

professora... MESMO que ele não estivesse naquele prédio ele ia morrer... por quê?... 539 

porque ele (xxx) ((um barulho ambiente abafou a voz do aluno)) 540 

 541 

L1: é... então assim... eh... agora eu fiquei pensando... (se pudesse ter) outro final 542 

pr`aquilo ali... que outro final a gente podia dar? 543 

 544 

L3: ((Vozes indistintas)) 545 

  546 

L1: peraí... fala um de cada vez... fala ali... 547 

  548 
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L3: ((Vozes indistintas)) 549 

  550 

L2: ((Ainda o mesmo aluno, L.)) não! Ele ia morrer... ele ainda ia morrer de qualquer 551 

maneira!  552 

 553 

L1: GENTE... todo mundo falando não dá... (+) ((Buscando regular o debate)) S... peraí... 554 

L fala, depois S, depois T. Vá. 555 

 556 

L2: por que ele ia morrer de qualquer maneira? Porque:: pode perceber que na primeira 557 

vez... um rapaz (xxx) um rapaz bate nela. Na segunda vez o mesmo rapaz que (derramou 558 

café)... bate nela. Então mesmo que (xxx) ele poderia ter morrido de uma maneira 559 

qualquer.  560 

 561 

L2: é. 562 

 563 

L1: então ele disse “já que eu vou passar por isso tudinho que já tá acontecendo”... 564 

 565 

L2: ele ia morrer... de qualquer maneira. 566 

 567 

L1: S. ((O aluno se recusa a falar.)) 568 

 569 

L3: ((Vozes indistintas)) 570 

 571 

L1: ((Dirigindo-se a S)) porque tu tava falando tão alto que eu pensei que tu queria dizer 572 

pra turma. (+) eh:: T. 573 

  574 

L2: eu não acho que ele queria morrer.  575 

 576 

L1: o que é que tu acha? 577 

 578 

L2: ele...tentou... ele quando tava vendo o relógio (o tempo todo)... ele tinha como 579 

proteger ela... mas ele não tava querendo morrer. 580 

 581 

L1: não necessariamente morrer. 582 

 583 

L2: é. 584 

 585 

L1: ele fez aquilo ali porque... eu acho que:: foi por que:: pelo AMOR... eu acho que ele 586 

morreu por ela... por amor a ela...   587 

 588 

L3: ((Vozes in distintas))  589 

 590 

L1: agora ele já previa de certa forma que ia morrer.  591 

 592 

L2: é. 593 

 594 

L1: OU NÃO podia estar/agora é aquela história... não necessariamente no acidente tinha 595 

que tá morto...  596 

 597 

  [L2: é.] 598 
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 599 

L1: e podia os dois terem morrido...  600 

 601 

L2: podia. 602 

 603 

L1: eu pensava que:: o filme ia terminar assim. 604 

 605 

L2 ((ao fundo)): (mas foi ele que se jogou na frente dela...)  606 

 607 

L1: porque por exemplo... eh/eh:: eu acho... eu gostaria mais que os dois tivessem 608 

morrido ((risos))... eu achei... eh... eu achei injusto ele morrer e ela ficar sozinha.  609 

 610 

L2((ao fundo)): porque um morrendo, o outro teria que aprender. (xxx) 611 

  612 

L1: não sei...  613 

 614 

L3: ((Vozes indistintas)) 615 

 616 

L1: SIM, mas e aí, gente... eu queria perguntar o seguinte... daquele filme... presta 617 

atenção... eu vou chamar as meninas daqui pra debater também... que tá só o pessoal dali 618 

debatendo ((A professora se refere a um grupo de alunos no fundo da sala. As alunas 619 

estavam sentadas à frente))... bom, mas... eh:: aquilo serve pra pensar... aquela história do 620 

carpe diem, né? Vocês sabem o que é o carpe diem? 621 

  622 

L2: como é esse nome? 623 

 624 

L1: CARPE DIEM... é o nome dum perfume do Boticário, né?  625 

 626 

L2: é. 627 

 628 

L1: (o nome do) perfume do Boticário... é... uma expressão... latina... que quer dizer... 629 

aproveite o dia... né?... essa questão do “aproveite o dia”... eh:: o que é que ele fez no 630 

primeiro dia em que ela morreu? Ele não aproveitou... ele foi egoísta, só pensou nas coisas 631 

dele, não dava valor à profissão dela... e:: ele precisou viver de novo pra aproveitar. Mas... 632 

aí eu digo a vocês... como tu dissesse... ((Reportando-se a um aluno)) “isso aqui não 633 

acontece não... só se for em sonho”... então HOJE... o cara não tá vivendo hoje... amanhã 634 

a gente não vai viver de novo não. Então o que a gente tem pra aproveitar hoje pra fazer... 635 

né... eu fiquei pensando... né... conversando em casa... alguém poderia... ((A professora é 636 

interrompida por um funcionário da escola, que chega à porta da sala)) pois não?  637 

 638 

F: eu vim avisar que R não veio porque ela tá doente. 639 

  640 

L1: sim...  você já avisou na::/na::/no/na diretoria ali que eles botam um 641 

 642 

  [F: (tá, então eu vou dar o aviso lá que pode ser que eles...)] 643 

 644 

L1: tá bom. Brigada, visse? R, né? 645 

 646 

F: é. 647 

 648 
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L1: tá bom. Brigada. ((Retomando a aula)) Bom... então... o que acontece... a gente 649 

percebe... aproveitar o dia... então... (como eu não tô em casa)... HOJE, gente, a gente tá 650 

vivo... hoje o pai, a mãe, o marido, o primo, o tio... todo mundo tá vivo... e a gente pode 651 

ser grosseiro... indiferente... E SE AMANHÃ a gente descobrir que essas pessoas tinham 652 

morrido?... ou se elas morrerem à tardinha... ou à noite? A gente vai ter como o filme a 653 

possibilidade de viver de novo?  654 

 655 

L2: não. 656 

 657 

L1: eh:: eu li um/um/um livro/um texto falando sobre morte, velório, essas coisas. Uma 658 

análise psicológica da/do comportamento das pessoas em velórios... quando você chega 659 

de::/ é psicologicamente... eu não tô dizendo que é verdade... quando você chega num 660 

velório em que as pessoas tão gritando MUITO... CHORA::NDO  desesperadas... disse 661 

que quem mais faz aquilo... não é só questão de/de personalidade não... é porque são 662 

pessoas que tão com remorso... que DEIXARAM de fazer... alguma coisa... por aquela 663 

pessoa 664 

 665 

[L2: oxente!]  666 

 667 

L1: deix/escute só... deixaram de fazer... e agora tão com remorso porque não fizeram. 668 

Não disseram que amavam no momento (em que queriam) 669 

 670 

                       [L2: então quem chora...] 671 

 672 

L1: não... não/não em tese... mas a MAIORIA das pessoas... não/não todas... eh/ (eu não 673 

tô dizendo que não é pra gente chorar não)... porque tem um choro contido... certo?... mas 674 

pessoas... geralmente, as pessoas que ESCANDALIZAM... “e::ita... acode... balança o 675 

defunto”... 676 

 677 

L3: ((risos e vozes indistintas)) 678 

 679 

L1: NA VERDADE, O CHORO NÃO É SÓ PORQUE PERDEU A PESSOA... o choro 680 

é sentimento de culpa porque DEIXOU... de:: de/amar ((A professora para de falar por 681 

causa do barulho da turma.)) 682 

 683 

L3: ((Vozes indistintas))  684 

 685 

L1: NÃO... GENTE... OLHE... EU NÃO TÔ DIZENDO que é erra/é errado chorar ou 686 

que eu acho que todas as pessoas que choram são falsas... não é isso que eu tô dizendo... 687 

existe o choro 688 

                      [L2 ((ao fundo)): minha mãe chora.] 689 

 690 

 L1: mas existe a/a/a/uma análise psicológica pra mostrar/ (não tem aquelas pessoas) que 691 

geralmente escandalizam, faz muito drama... no velório... eh... “ah:: eu queria ter feito 692 

isso e não pude”... “das vezes que eu/que a pessoa fez isso e que eu não fiz aquilo”... então 693 

elas têm um sentimento de CULPA... porque... afinal a pessoa se foi... e elas ficaram aí... 694 

com a dívida... né? ((Os alunos continuam falando ao mesmo tempo, por não concordarem 695 

com a análise psicológica trazida à baila pela professora)) (+) MAS VOLTANDO À 696 

ESSA DISCUSSÃO QUE EU QUERO...  S... fala aqui pra gente...  697 

 698 
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L2: pra quê, tia? 699 

 700 

L1: OLHE... não é essa discussão que eu quero levantar, é a questão do aproveitar...  701 

((Retomando a orientação para a produção do gênero resenha)) esse filme... se eu/se vocês 702 

forem colocar num parágrafo na resenha... dizendo o que é que esse filme despertou em 703 

vocês... vocês poderiam colocar que ele despertou... um sentimento de aproveitar melhor 704 

o dia e amar mais as pessoas?  705 

 706 

L2: eu acho que... eu posso dizer que...  707 

 708 

                        [L1: eu não tô dizendo que DEVEM, gente. Eu tô só comentando.]  709 

 710 

L2: eu acho que 711 

 712 

[L1: aproveitar mais o dia... amar mais as pessoas... refletir sobre o que 713 

faz... DAR MAIS VALOR ÀS COISAS] 714 

 715 

                        [L2: NÃO SER EGOÍSTA.] 716 

 717 

L1: DAR MAIS VALOR às coisas pequenas... ((Nesse momento, a turma está muito 718 

barulhenta)) (+) E... o que é que tu tem pra dizer pra turma?  719 

 720 

L2: eu?! Eu (xxx) 721 

 722 

L1: E tá falando. Vamo ouvir?  723 

 724 

L2: (xxx), professora. 725 

 726 

L3: ((Alunos imitam o tom de voz da aluna para embaraçá-la)) 727 

 728 

L1: fala.  729 

 730 

L2: foi um filme que:: gostou/despertou muita emoção e curiosidade, porque:: 731 

 732 

L1: por quê? 733 

 734 

L2: eu pensava um montão de coisa e no fim aconteceu uma coisa totalmente diferente. 735 

 736 

L1: e é aquela coisa...  737 

 738 

                     [L2 ((ao fundo)): (é porque num pegaram o home.)]  739 

 740 

L1: DO MESMO JEITO que essa/essa/essa autora aqui fala assim... no filme “Miss 741 

Sunshine”... provoca riso... e drama... esse também, né? 742 

 743 

L2: esse também. É. 744 

 745 

L1: porque quando ele acorda lá de novo, vê ela e sai correndo... a gente ri... né?  746 

 747 
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L3: ((Vários alunos fazem comentários sobre o filme ao mesmo tempo, de modo que o 748 

vozerio fica, na gravação, incompreensível. A professora, no entanto, acolhe os 749 

comentários.)) 750 

 751 

L1: exatamente. Alguém quer comentar mais? A M... o que é que tu achasse? Quer 752 

comenta::r...  753 

 754 

L2: (xxx) ((Devido ao vozerio dos demais alunos, a voz da aluna ficou inaudível.))  755 

 756 

L1: certo. 757 

  758 

L2: o que foi que ela disse, professora, que eu não escutei? 759 

 760 

L1: é porque o pessoal tá conversando, né? 761 

  762 

L2: fala aí de novo. 763 

 764 

L2: R... 765 

  766 

L1: ele quer falar agora... diz aí... o que é que tu acha? 767 

 768 

L3: EHEHEH:: UHUUU ((em tom de comemoração)) 769 

 770 

L1: não tavam chamando R pra falar? Fala. (+) GENTE... ou a gente TREINA ter 771 

responsabilidade de falar pra o GRUPO ou/em evitar mais conversas paralelas... ou não 772 

vai dar certo... certo? 773 

 774 

L2 ((ao fundo)): por que não (xxx)?  775 

 776 

L1: hã? ((Retomando o comentário do filme)) o marido ficou confuso no momento em 777 

que ele acordou... e começou tudo de novo... certo?  778 

 779 

L3: ((Vozes indistintas)) 780 

 781 

L1: OLHA... FICA A DÚVIDA... SE FOI UM SONHO... ou se foi/foi coisas 782 

inverossímeis... no filme... né... pra você poder dizer que houve... (aí é complicado). 783 

 784 

L2: ((Novamente, trata-se do aluno L, que não desistiu de expor o seu ponto de vista.)) 785 

logicamente (ficou que ele teve um sonho). Mas (cadê esse sonho?) 786 

 787 

L1: mas tem um bom sonho de premonição. 788 

 789 

L2: é.   790 

 791 

L1: se ele sonhou... então no sonho ele tava prevendo... 792 

 793 

L3: ((Vozes indistintas))  794 

 795 

L1: peraí... deixa P falar, depois tu fala.  796 

 797 
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L2: (xxx) quando ele amanheceu... que ele viu que tava acontecendo mais ou menos o 798 

sonho aí ele se apavorou e (foi pra casa). 799 

 800 

L1: ok. 801 

 802 

L3: ((Vozes indistintas)) 803 

 804 

L2: ((O aluno L)) quer dizer que o motorista de táxi é um sonho?!  805 

 806 

L1: MAS E SE O MOTORISTA DE TÁXI era uma entidade espiritual... não era 807 

realmente uma pessoa?     808 

 809 

L2: ((O aluno L)) é... se fosse uma entidade espiritual... (xxx) 810 

 811 

L1: Ó:: peraí um pouquinho... 812 

 813 

L3: ((Os alunos discutem todos ao mesmo tempo sobre as possibilidades de interpretação 814 

do filme.)) 815 

 816 

L1: mas como as coisas (foram assim, o fim) não teria uma lógica... ó::  817 

 818 

L3: ((Continuam discutindo o filme, falando ao mesmo tempo.)) 819 

 820 

L1: MAS INDEPENDENTE eu acho que a maior mensagem é essa... a questão do::/da 821 

gente despertar, né?... pras coisas que a gente faz. E:: o filme se passou aonde, gente?  822 

 823 

L3: Londres... Inglaterra... 824 

 825 

L1: Londres, né? A capital da Inglaterra.  826 

 827 

L2: eu disse. (Eu sabia por causa dos carros que era a Inglaterra). 828 

 829 

L1: e como foi a atuação dos atores? O que é que vocês acharam? 830 

 831 

L2: hã? 832 

 833 

L1: o que é que vocês acharam da atuação dos atores?  834 

 835 

L2 ((ao fundo)): foi ótima! 836 

 837 

L1: hein, M? A atuação dos autores?/dos atores? ((O aluno se recusa a falar)) (+) ok. 838 

Bom, gente... alguém tem mais alguma coisa pra comentar? 839 

 840 

L2: não. 841 

 842 

L1: a gente encerra aqui... na/na outra aula eu vou dar a folhinha e vocês vão fazer o 843 

texto. ((A sirene tocou, encerrando a aula.)) 844 

 845 

L2: tocou, professora! Tocou!   846 
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L1: gente, olhe... eh:: escrever é um processo... não é assim... eu SENTO... aí como diz 1 

um amigo meu... é só uma brincadeira, viu, gente?... baixa o santo... me inspira... e eu 2 

vou e escrevo tudo... não é assim... escrever não é DOM... certo?... e nem algo que você 3 

vai fazer de uma hora pra outra... (xxx) NÃO. Isso não é scrap nem Orkut... né?... não é 4 

recadinho de Orkut. Escrever é algo que exige você refletir sobre... fazer... refazer... né?... 5 

fazer de novo... então... é ESSA atividade aqui... ((A professora tem em mãos a ficha de 6 

redação, na qual será produzida a resenha.)) que começou LÁ quando eu comecei a falar 7 

de resenha... ela vai valer uma nota... né?... uma das notas... num tem três dez? Um dos 8 

dez (você deve tá tirando) aqui. Um outro de uma prova que eu vou fazer no final do 9 

bimestre... e os outros das tarefas que vocês vinham fazendo. Então EU fiz aqui pra vocês 10 

uma folhinha com a orientação de como fazer... FORA as orientações que eu já dei... o 11 

texto... E:: o espaço pra vocês escreverem... se não couber aqui pode escrever o resto no 12 

verso do texto. ISSO AQUI vai ser a folha pra versão final. Isso quer dizer que... primeiro 13 

vocês vão escrever no caderno... reler... olhar se tá bom... incluir ideias... T, não faça cara 14 

feia...  15 

 16 

L3: ((risos)) 17 

 18 

L1: não dói... 19 

 20 

L2: professora... a resenha, né? 21 

 22 

L1: é. Não dói... 23 

 24 

L3: ((Vozes indistintas))  25 

 26 

L1: OLHE... aí quando você tiver certeza de que seu texto tá adequado, legalzinho... aí 27 

você vai escrever AQUI ((indicando a ficha de redação.)). ISSO valerá cinco pontos. Os 28 

outros cinco... eu vou corrigir e vou pedir pra vocês melhorar... vocês vão começar de 29 

novo (xxx). 30 

  31 

L2: professora...  (é pra fazer tudo nessa folha?) 32 

  33 

L3: ((Vozes indistintas)) 34 

 35 

L1: OLHE... não risque aqui por enquanto... só coloquem o nome de vocês. ((A 36 

professora se refere à ficha de redação, que está sendo entregue aos alunos. Nesse 37 

momento, todos conversam e há bastante barulho.)) (+) GENTE, OLHE... não é pra 38 

começar nada agora... eu vou explicar tudo... se vocês não entenderem aí a gente (explica 39 

de novo). (+) Bota o nome aí...  40 

 41 

L2: é pra entregar quando?  42 

L1: peraí que eu digo.  43 

 44 

L2: ((em tom de galhofa)) entregar... dia dez do oito de dois mil... dois mil e CEM.  45 

 46 

L3: ((Os alunos conversam enquanto a professora entrega as fichas.))   47 

 48 

L1: Ó:: ((A professora fica séria e em silêncio, esperando que os alunos parem de 49 

conversar)) (+) Desde o começo do ano eu disse que achava que ia separar vocês... 50 
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((Referindo-se a dois alunos que atrapalham constantemente a aula com conversas.)) aí 51 

“não... não me tire do lugar não, não me tire do lugar não”...  aí eu arranjei os lugares, 52 

lembra?... aí eu disse “se não precisar... eh... as pessoas ... eh... se organizarem pra eu não 53 

precisar tirar eu não vou tirar”. Só que a partir da próxima aula algumas pessoas aqui eu 54 

vou mudar de lugar. Certo? 55 

 56 

L2: professora... 57 

 58 

[L1: SE AINDA ASSIM continuar conversando, aí vai conversar com C 59 

((a coordenadora)).] 60 

 61 

L1: eu NUNCA tirei aqui do S S ninguém de sala... por conversa... porque eu sempre 62 

conversei com vocês, resolvi com vocês, não foi? Eu dei um crédito de confiança a vocês, 63 

agora resolvam comigo também, tá? Olhe... ((lendo)) produção da resenha... botaram o 64 

nome aí?... essa folhinha não rasurem, não amassem, porque vocês vão me entregar 65 

ELA... tá?... entrega... hoje, que dia é hoje? Dezenove? 66 

 67 

L3: é. 68 

 69 

L1: vinte? Dia VINTE E UM do cinco de dois mil e oito. QUARTA-FEIRA.  70 

 71 

L2: não, professora!  72 

 73 

L1: tem tempo à vontade aí pra fazer.  74 

 75 

L2: vai nessa, viu, tem tempo... 76 

 77 

L1: dia vinte e um do cinco... QUARTA. Coloca aí... vinte e um do cinco de dois mil e 78 

oito. Pra ninguém achar que é vinte e um do mês que vem. 79 

 80 

L2: vinte e um, é, professora? 81 

 82 

L1: vinte e um. Todo mundo colocou? Olhe... ((lendo)) após ter assistido ao filme... eu 83 

coloquei um espaço pro nome do filme... porque:: o outro/a outra turma foi... outro filme, 84 

né? Aí como era o nome do filme?  85 

 86 

L3: “Antes que termine o dia”. 87 

 88 

L1: coloque aí... com a letra pequenininha, senão não cabe... “Antes que termine o dia”...  89 

 90 

  [L2: de novo...] 91 

L1: letra maiúscula, né, pessoal? “Antes que termine o dia”.  92 

 93 

L2: e aí, professora?... não vai dar não. ((O aluno se refere ao espaço para escrever o 94 

nome do filme.)) 95 

 96 

L1: (coloca no caderno). 97 

 98 

L2: e é porque a minha letra é pequenininha, viu?  99 

 100 



191 

 

 

L2: não... 101 

 102 

L1: “Antes que termine o dia”. ((lendo)) elabore uma resenha sobre o mesmo, ou seja, 103 

sobre o filme... dando ênfase aos aspectos que mais lhe chamaram a aten-ÇÃO.... ou 104 

seja... aquilo que MAIS... você:: se questionou no filme, aí é aquilo que você vai ter que 105 

dar ênfase também. Não se preocupe... QUEM NÃO coube na linha (não tem problema 106 

não)... (xxx) 107 

 108 

L2: eu coloquei (aqui em cima). 109 

 110 

L1: OLHE... PRA PRODUZIR ESSA RESENHA... dentre TODAS as orientações que 111 

eu já dei, eu coloquei um resumo aí. ((lendo)) Para tanto, tente seguir a organização geral 112 

de uma resenha... aí eu coloquei... o que são esses tópicos, gente?... são perguntas a 113 

responder? NÃO. São as INFORMAÇÕES que vão estar em cada parágrafo do texto de 114 

vocês. ATENÇÃO... esse texto que eu tô pedindo a vocês não vai ter TÓPICOS... 115 

separações... ele vai ser... ele vai ser um texto corrido, né?... vários parágrafos formando 116 

um texto... como esse modelo que a gente leu na aula passada. (+) Ó... primeiro tópico... 117 

((lendo)) contextualização com a apresentação do filme... então você... você... começa 118 

falando do filme... o FILME... eh... que intitulava-se “Antes que termine o dia”... tãnãnã... 119 

aí você vai mostrando ao aut/ao leitor qual é o filme. ((Uma aluna pede a palavra.)) Diga. 120 

 121 

L2: eram casados? ((Os personagens do filme)) 122 

 123 

L1: eles... não. ERA ESSE TIPO do namoro moderno, né?... que eles 124 

namoravam/moravam juntos, mas não eram casados. 125 

 126 

L2 ((ao fundo)): amancebados.  127 

 128 

L3: ((risos))  129 

 130 

L1: moravam juntos... eram namorados... ó:: eh/eh:: depois... num tem no CONTEXTO... 131 

o estilo do filme... se foi drama... comédia... comédia... e drama... se foi... você coloca o 132 

que for.  133 

 134 

L2: comédia romântica.  135 

   136 

L1: ó:: ((lendo)) descrição e síntese do filme... ou seja... você vai DIZER como foi o filme 137 

fazendo um re/uma síntese. Alguém tem dúvida do que é uma síntese? 138 

 139 

L2: não. 140 

L1: é um resumo. É uma sinopse. Tudo é a mesma coisa... síntese, resumo e sinopse... 141 

tá?... quem não (deduzir logo) o que é, coloca aí do lado... resumo... ((lendo)) comentários 142 

positivos ou negativos, que podem ser intercalados ou não à síntese. Ou seja, você vai 143 

comentando à/à medida que vai resumindo... ou então você resume tudo e depois 144 

comenta. Você é que vai escolher o estilo do seu texto... tá?... depois... ((lendo)) 145 

conclusão... você faz um parágrafo concluindo, né?... ((lendo)) dando ênfase aos seus 146 

comentários mais relevantes. O que é “relevantes”?... é importantes. Então (a síntese) que 147 

você quer que fique ecoando na cabeça do leitor... que o leitor fixe MAIS... É o que você 148 

vai colocar no final... no re/no::/na conclusão. Olhe... GENTE... observe o que eu/sempre 149 

quando eu tava explicando... eu dizia muito assim... tem que se preocupar com isso pra 150 
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que o LEITOR... leia bem... tem que pensar no leitor... quem vai ser o leitor, os leitores 151 

do texto de vocês? 152 

 153 

L2: (xxx) 154 

 155 

L1: hein?... quem vai ser o leitor do texto de vocês? 156 

 157 

L2: eu. 158 

 159 

L1: FORA VOCÊ MESMO?  160 

 161 

L2: você. ((Referindo-se à professora)) 162 

 163 

L1: eu... e a escola toda, gente.  164 

 165 

  [L2: (olha a observação, gente...] 166 

 167 
L1: olha... ((lendo)) não esqueça de reler e avaliar a sua resenha nem de dar-lhe um título. 168 

As (resenhas escritas) serão divulgadas na escola. Por que, gente? Porque eu quero 169 

mostrar pra vocês que TODOS nós primeiro... somos capazes de escrever bem... é só se 170 

esforçar... segundo... não é interessante o que a gente escreve... fique/morra com a gente... 171 

é/nem pro professor sozinho. A gente vai divulgar OU na sala... OU na escola... não sei 172 

se vai dar pra divulgar TODAS as trinta... 173 

 174 

[L2: Deus me livre...] 175 

 176 

L1: (xxx) mas/eh... eu vou fazer sorteio. Então cada um pode co/eu não vou pegar A 177 

MELHOR não... eu vou fazer sorteio... então cada um tem que dar o MELHOR de si, 178 

porque pode ser que a sua seja sorteada. E ninguém vai querer... que os outros manguem 179 

do seu texto lá fora... vai querer fazer um texto “olha o texto que Fulano escreveu”... num 180 

é isso? Então por que, gente? Porque tudo na vida da gente a gente escreve pra que outra 181 

pessoa leia e entenda. Então aqui não pode ser diferente. Por mais que um aluno diga... 182 

eu/eu digo assim... va/vale dez, né?... mas o aluno diz “ah... tem nada não se eu tirar nota 183 

baixa”... mas agora... com a finalidade de publicar na escola... aí o aluno diz “tem/tem/tem 184 

sim, porque se eu não escrever bem, a professora vai publicar do jeito que tá”. E eu 185 

publico mesmo. Se tiver uma porcaria, eu vou publicar.  186 

 187 

L3: ui! 188 

 189 

L1: é. QUE É PRA SE TER RESPONSABILIDADE COM AQUILO QUE ESCREVE. 190 

Eu noto que algumas pessoas, gente... mas não/não vocês só... (alguns alunos)... que tem 191 

aluno que nem liga... se fez uma prova boa, se não fez... se fez um texto bom ou se não 192 

fez... se aprendeu ou não aprendeu... e tem que passar a ligar porque é pra isso que vocês 193 

tão na escola... que é pra aprender... certo? Então... PRIMEIRA observação... ((lendo)) 194 

não esqueça de reler e avaliar a sua resenha, nem de dar-lhe um título. Então todo 195 

mundo/depois que você escreveu no caderno... um rascunho... aí você vai RELER... se 196 

acha que tá legal... se precisa alterar... se quiser, por exemplo... eh... M... que fez a dela... 197 

quer mostrar a M ((outra aluna))... tá?... “ei, lê aqui pra ver se tu sugere alguma coisa”... 198 

elas podem fazer isso... ou/ou/ou amigas entre si... então... tranquilo... vocês podem 199 

mostrar... daqui pra quarta-feira... quando vocês já sabem que o texto tá bom aí vocês 200 
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passam a limpo pr`aqui ((na ficha de redação)). Deixa a primeira linha pra o título... e 201 

escreve as outras. “Ah, professora... e se não der?”... não tem problema... pode escreve 202 

NO VERSO... ou na:: eh/eh... em outra folha... grampeada. Agora o que não pode é você 203 

escrever um texto MENOR do que esse espaço aqui, porque eu já coloquei com o número 204 

MÍNIMO de linhas... tá? Vamo fazer assim... agora nessa aula a gente já vai começar... 205 

pega um/uma folha de caderno... ou no caderno de português... começa a pensar o que 206 

escrever o que você achou do filme. 207 

 208 

L3: ((Vozes indistintas)) 209 

 210 

L2: pode trazer digitado? 211 

 212 

L1: quem quiser digitado e tiver como, pode. ((A professora facultou aos alunos a 213 

possibilidade de trazer a produção textual digitada.)) (+) Se quiserem se reunir pra assistir 214 

na casa de alguém também pode. (+) OLHE... A QUESTÃO É A SEGUINTE... cada um 215 

agora vai pegar o... vai pegar o caderno e começar... a rabiscar suas primeiras ideias... a 216 

escrever mesmo o que é que tem pra... ((A professora bate palmas para chamar a atenção 217 

dos alunos.)) POR FAVOR, GENTE... vai começar a escrever as ideias que tem... pode 218 

não tá nada com final... arrumada... mas você vai pelo menos começar a fazer alguma 219 

coisa. Tá? Então mãos à obra e vamos escrever. ((A professora desligou o gravador, e os 220 

alunos procederam à elaboração do rascunho da resenha até o término da aula)).221 
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Transcrição - Aulas 5 e 6 (geminadas)104 

Assunto: Ortografia: o emprego do trema e do apóstrofo; a grafia de nomes próprios.  

Data: 21/05/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

 

                                                 
104 Nesta aula, alguns tremas foram mantidos, a despeito do novo acordo ortográfico, devido ao tema da 

aula. 
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L1: vamo lá, gente? (+) Pessoal, olhe... eh:: hoje a gente vai... eu vou receber... né... os 1 

textos de vocês... tomara que tenham feito... e aí... e aí esse texto... eu vou LER... e trazer 2 

na próxima aula pra gente... pra vocês reescreverem e pra ver se o texto tá legal ou não. 3 

Observe o seguinte... hã:: a es/HOJE a gente vai dar um assunto EXTRA... que não é 4 

continuidade desse que tem resenha... mas que (xxx)... certo?... pra avançar... em termos 5 

de conteúdo. Tá? Então eu vou recolher logo, né, gente? ((A professora se refere às fichas 6 

de redação, nas quais os alunos produziram a resenha do filme “Antes que termine o dia”. 7 

Ela passa entre as carteiras recolhendo as produções. Os alunos conversam entre si.)) 8 

 9 

L2: professora... ô professora... como é, professora, é pra entregar o texto (xxx)?  10 

 11 

L1: SÓ a folhinha, ó. Só me entrega essa folhinha.   12 

  13 

L2: ((Aluno chega atrasado.)) pode entrar? Licença aí. Pode entrar? 14 

 15 

L1: pode. (+) Só me entrega essa folhinha. (+) Vale nota. (+) 16 

 17 

L2: eu escaneei... eu entreguei o meu... foi porque eu deu ((sic)) a ele... porque eu 18 

escaneei. 19 

 20 

L1: cadê o teu? 21 

 22 

L2: hã?   23 

 24 

L1: por que tu escaneou? 25 

 26 

L2: porque (foi naquela caixa) que tinha muita coisa... aí eu perdi. ((risos)) 27 

 28 

L1: bom, gente, alguém mais tem o texto pra me entregar? Esses textos que eu recebi... 29 

quando for na hora do intervalo eu vou anotar o nome de QUEM eu recebi.... tá?... porque 30 

é/é uma prova... é como se vocês tivessem fazendo uma prova só que em casa... tá? (+) 31 

GENTE... hoje a gente vai/vai ver... vai estudar um pouquinho... ((Alguns alunos 32 

conversam alto e se levantam de seus lugares, ignorando a presença da professora em 33 

sala.)) pessoal, vocês tão atrapalhando minha aula... vamo sentar? (+) pode abrir a janela 34 

aí, menina? (+) ó... eh:: então hoje a gente vai usar o livro, certo?... e:: vamos estudar um 35 

pouquinho... hã:: uma questão que tá sendo recorrente, eu notei no o primeiro bimestre... 36 

na escrita de vocês... tanto nas provas como naquela produção de texto que eu fiz... que é 37 

justamente a/a questão da:: é uma coisa simples... é o uso de maiúscula... e o uso do:: 38 

apóstrofo... mas a gente vai discutir como é que a gente vai ver isso. No livro... a/peguem 39 

aí o livro...tá?... que eu vou dizer a página... ainda na unid/unidade dois... orações 40 

coordenadas... eu só vou trazer semana que vem... tá?...  41 

  [L2: página?] 42 

 43 

L1: hoje a gente vai... pegar/pegar essa/esse topicozinho (que é mais fácil)... eh:: página... 44 

sessenta e nove... o tópico ORTOGRAFIA do livro da gente (+) HOJE eu que/eh:: eu iria 45 

trazer orações coordenadas... só que como eu ainda vou levar pra casa o texto de vocês... 46 

(vai dar pra gente ver a questão da oração)... então... vamo ver um tópico linguístico. Hã:: 47 

se alguém tá com o texto ainda... ((A professora percebe a presença de uma aluna nova 48 

na sala.)) Tu é de outra turma?  49 

 50 
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L2: não. 51 

 52 

L1: como é teu nome?  53 

 54 

L2: C. 55 

 56 

L1: C... tu entrou agora, foi, C?  57 

  58 

L2: foi. 59 

 60 

L1: ah:: sim... (porque eu não tinha te visto ainda não) (+) bom, gente, vamo lá? Tinha 61 

outra novata aqui na sala... esqueci o nome dela...  quem era?  62 

 63 

L2: era B... ela não vem mais não. 64 

 65 

L1: oi?... (ela tava com um probleminha no primeiro bimestre)... olhe... a gente vai 66 

estudar hoje EMPREGO DO TREMA e do apóstrofo...  (grafia) dos nomes próprios...  67 

Na verdade, antes de falar do emprego do trema eu queria discutir com vocês... a questão 68 

da importância DE... hã/hã:: ... de você prezar... ou dominar... certo?... a questão da 69 

ortografia... certo?... escrever de acordo com a norma padrão/ POR QUE (é importante) 70 

você dominar isso, vocês sabem?... qual a necessidade que a gente tem?... A aula hoje vai 71 

ser mais comentada porque eu não tô podendo usar o giz... tá, gente?...  então me ajudem... 72 

hein, pessoal? (+) por que que é  preciso eu saber... escrever... por exemplo, a palavra lá... 73 

e fisicamente tem que ter um acento...  no la... vocês já pararam pra pensar sobre isso? 74 

hã?... sim ou não?... NÃO?  Simplesmente vocês... iam digerindo o  que os professores 75 

traziam, né?..."ah, o professor passou tal exercício, né?... ele corrige a/a ortografia... e eu 76 

tenho que me adequar a isso"... mas vocês já tinham pensado  por que é que vocês têm 77 

que se adequar a isso?... Hã?... Gente, pode falar, esqueçam o gravador, é “Big Brother”, 78 

viu?... ES-QUE-ÇAM... fala o que vocês quiserem, o que é próprio de vocês, e vai dar 79 

certo. Então vocês/vocês acham que vocês escrevem ortograficamente de maneira 80 

correta? 81 

 82 

L2: não. 83 

 84 

L1: não... por quê?... hã? 85 

 86 

L2: porque eu me esqueci... ((inaudível; tomada de turno pela professora)) 87 

 88 

L1: esquece. Uma coisa é esquecer... outra coisa é não saber como escrever... vocês 89 

acham/vocês acham que vocês esquece ((sic)) ou que vocês não sabem como escrever? 90 

 91 

L3: não sabe... não sabe. 92 

 93 

L2: eu esqueci. 94 

 95 

L1: mas o que a gente sabe a gente não se esquece, não é?... OK... hã:: por exemplo... a 96 

palavra:: continuando, né, eu pego muito texto de aluno que  o aluno coloca continu-A-97 

do,... ou con...cotinuando... escreve e se esquece do n... então no caso a gente vai  (xxx) 98 

não esquecer...  Agora por exemplo... teve uns textos que a gente pegou eh/eh:: na etapa 99 

passada (no segmento) da tarde e::e:: tinha lá  “com certeza...”/ Sinto muito, eu vou TER 100 
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que usar o giz  porque eu não tenho um jeito de mostrar pra vocês...  ((mudando de ideia)) 101 

MENTALIZEM  aí... já que eu não posso usar o giz...  C-O-N-C-E-R-T-E-Z-A... tudo 102 

junto... como se com certeza  fosse uma palavra só... NA VERDADE, com certeza... 103 

esse/não  com certeza assim... a preposição com e... o substantivo... certeza... e aí COM 104 

CERTEZA é a expressão... AGORA EU ACHO que essa pessoa que escreveu assim... ou 105 

essas pessoas... de TANTO usarem com certeza como uma expressão só... sempre junta... 106 

nunca usar o certeza separado do com... ACHA::VAM que aquilo era uma expressão só, 107 

uma palavra só, e podia assim... usar... então  É SÓ UM EXEMPLO dentre vários que eu 108 

podia trazer aqui... pra discutir essa questão da ortografia.  MAS EU QUERO saber de 109 

vocês... POR QUE que a gente  enquanto professor de português corrige tanto os textos 110 

de vocês... MARCA as coisas que você errou/que você não errou... por que muitas vezes 111 

a gente tá digitando o Word... e/né... e aparece... aquele...sublinhadinho vermelho?  O que 112 

é que quer dizer o sublinhadinho vermelho do Word? 113 

 114 

L2: que a palavra tá errada. 115 

 116 

L1: que a palavra tá errada...  O QUE É QUE ACONTECE que a gente muitas vezes não 117 

sabe escrever... a gente  (xxx) com muita naturalidade... qual o problema em ortografia?... 118 

(+) vamo tentar desvendar comigo?... ((dirigindo-se a um dos alunos)) M... o que é que 119 

tu acha?... 120 

 121 

L2: (xxx) 122 

 123 

L1: por exemplo... vocês disseram que acham... que... escrevem errado... entre aspas, 124 

né?... porque na verdade... vocês são inadequados com a/com a... norma... mas que ESSE  125 

ESCREVER ERRADO/ ele vem eh/eh/eh:: não  é porque você esqueceu, é porque você 126 

não sabe COMO escrever a palavra... AÍ EU PERGUNTO a vocês... pra todo problema 127 

tem uma origem... a gente poderia dizer que esse é o problema... então de onde vem essa 128 

dificuldade da gente? 129 

 130 

L3: ((Vozes indistintas)) 131 

 132 

L2: (xxx)... a gente fala... e escreve outra coisa... talvez seja isso. 133 

 134 

L1 ((concordando)) hum. (+) chegou num ponto bom. Eu posso dizer que o que EU FALO 135 

é igual ao que eu escrevo... na linguagem?  136 

 137 

L3: não. 138 

 139 

L2: (xxx) 140 

L1: diga... 141 

 142 

L2: algumas vezes... 143 

 144 

L1: algumas vezes?... algumas vezes você consegue... por exemplo  (xxx)... né?... aí você 145 

consegue receber... agora/essa palavra...sexo... aí  eu já tenho  um  x... que tem um som... 146 

que eu pronuncio (xxx) na grafia/ que seria  um/se eu escrevesse exatamente como eu 147 

falasse... o que é que aconteceria?... eu traria... o som do q... por exemplo... ou do k... e 148 

do s... ou do ç... cê teria  que ESCREVER esses  sons... não é?... mas como eu não escrevo 149 

C-E-Q-I...Q-W...Q-U-I-S-O...  né::  que seria o  sexo... escrito... eu escrevo S-E... né?:: 150 
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X-O... tão compreendendo pela lógica?... eu não tô podendo escrever no quadro não, mas 151 

mentalize essa palavra que eu tô colocando... então... eu não posso dizer que o que eu falo 152 

eu escrevo, já é um primeiro ponto de partida... daí que (vem) a causa (da) dificuldade... 153 

VOCÊS ACHAM que, na vida de vocês, vocês ESCREVEM mais ou falam mais?  154 

  155 

L3: fala mais. 156 

 157 

L1: falam mais... né:: vocês FALAM mais ou leem mais? 158 

 159 

L3: fala mais. 160 

 161 

L1: fala mais... então A tendência nossa é agir de acordo com aquele hábito que nós 162 

temos... mais costumeiramente... então como a gente fala muito... a gente tem a tendência 163 

de TRANS-POR para a escrita o som da nossa fala... que muitas vezes bate... quando ele 164 

é desconhecido...   mas às vezes não... aí vamo tentar compreender esse/esse/essa 165 

história... que ela é um pouco complexa. Eu s/eu tenho a n/a necessidade... de saber que... 166 

eu não posso escrever  da mesma maneira que eu falo... tanto porque na escrita não (xxx) 167 

com determinadas expressões... como porque... eu tenho sons produzidos na fala... que 168 

não são exatamente iguais...  aos sons... da escrita...ou/ao/as letras que representam  o 169 

fonema... representariam... em tese... ENTÃO/a gente chega à conclusão: a) um dos 170 

fatores que me faz errar muito... ou/ou/ou...  ter dificuldade na escrita, na ortografia, na 171 

correta escrita das  palavras... é... justamente... já disso aí/como eu leio pouco e escrevo 172 

pou-co... eu só falo... a tendência  é eu me guiar pelo que eu falo...   então eu cheguei a 173 

uma conclusão  quanto a isso, corr/correto, gente?... AÍ eu con/DAÍ/dessa conclusão... 174 

dessa/desse/dessa reflexão sobre o problema eu posso pensar... QUAL seria um dos 175 

caminhos pra me ajudar a escrever melhor?... ((pergunta dirigida à turma)). 176 

 177 

L2: ler mais.   178 

 179 

L1: ler mais... e outro? 180 

 181 

L2: estudar mais. 182 

 183 

L1 ((ignorando a resposta de L2)): escrever...  que mais?... certo?... TAN-to lendo como 184 

escrevendo a gente TEM... o A-CES-SO à escrita... das palavras...  à... correta grafia das 185 

palavras... (sente) o quadro formal... do uso da língua... como se usa a norma padrão... e 186 

aí... eu vou ter/assimilando as maneiras de escrever... certo?... eu vou assimilando... tá?... 187 

LÓ-gico  que eu não vou dizer pra vocês que vai chegar um dia que vocês vão escre/TO-188 

das as palavras... sem duvidar em nenhuma... sem parar pra pensar como é que 189 

escreveria... se você vai dominar todas. NÃO... sempre tem uma palavrinha ou outra que 190 

eu uso pouco... que eu uso menos... que eu  vou ter uma dificuldade a mais de escrever... 191 

certo?... geralmente num curso de vestibular eles/eles abordam muito isso... eles pegam 192 

aquela palavras BEM estranhas, que quase ninguém fala, ninguém usa, que é pra lhe pegar 193 

e ver se você sabe... escrever... se você sabe a/a correta grafia... tá? ENTÃO... uma das/das 194 

explicações, eu diria, para o fato da gente escrever... certo?... e muitas vezes eh/eh:: grafar 195 

errado as letras das palavras...  é esse primeiro ponto... né?... quando eu coloco  ‘errado’, 196 

eu tô falando (em relação) à norma padrão... que  é o que a gramática diz, o dicionário 197 

diz... Então eh/a gente lê POU-CO... é um dos elementos... Ora... se EU não vejo muito 198 

as palavras escritas, qual a minha tendência?...  é tentar adivinhar como elas se escrevem 199 

quando eu vou escrever... e aí eu não vou ter a familiaridade... Eu me lembro de um 200 
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aluno... eu acho que eu já contei essa história aqui... que ele/ele escrevia Brasil com z... 201 

toda vez ele escrevia Brasil com z... e eu não entendia por que é que ele fazia aquilo... 202 

não é?...  Brasil com z/ porque o nome do PAÍS você errar... né?... você pode errar 203 

qualquer nome, mas o nome do país, o nome da cidade onde você mora... o SEU  nome  204 

((sorrindo))... o nome dos seus pais, né, nomes importantes/a gente/difícil você errar... e 205 

pronto... né?... Então... NA VERDADE...    eu fui conversar com ele...  “você costuma 206 

ler?”...  “não”... Eu disse...  “diga aí o contexto onde é que você vê essa palavra, Brasil, 207 

escrita?”...  “AH, PROFESSORA, quando a gente compra importado vem ali embaixo”... 208 

né?... fabricado no Brasil... é  ‘made in Brazil’ ...então ALI eu tenho o  quê?...  Brasil 209 

com... z...  ENTÃO COMO ELE SÓ LIA AQUILO... ele só tinha o referencial naquilo... 210 

então o que é que ele fazia? Brasil com z porque ele via Brasil com z.  E se você chegar 211 

na fachada dos/dos das  lojas... tem assim ‘Brazil Imports’ ... aí geralmente é com z porque 212 

é casa de importado... importado a língua predominante  é inglês... então aí você vê a 213 

grafia em inglês...   né?... então...  EU JUNTO TUDO ISSO e começo a perceber... quanto 214 

mais eu leio de português, mais eu tenho chance de... dominar a ortografia... né?... quanto 215 

mais eu leio, mais eu tenho acesso a/a/a termos que não são leituras... efetivas... né?... eu 216 

passo, vejo uma etiqueta, vejo uma fachada de prédio... então aí eu vou tentar... 217 

assimilar... a tendência é tentar assimilar aquilo ali. UM CASO TÍPICO é xampu (+) 218 

Como é que se escreve xampu em português? 219 

 220 

L3: ((todos falando ao mesmo tempo)). 221 

 222 

L1: VAMO PRO “SOLETRANDO”? 223 

 224 

L2 ((em meio a uma confusão de vozes)): S-H-A-M-P-O-O. 225 

 226 

L1: isso é o que tá escrito aonde? 227 

 228 

L3: no xampu... 229 

 230 

L1: no xampu. E se eu disser a vocês que no dicionário é X-A-M-P-U... no dicionário da 231 

língua portuguesa...  AÍ O QUE É QUE A GENTE VAI TER como orientação... o 232 

dicionário ou o rótulo de xampu?... o dicionário a gente vai ver como o MAIS CER-TO... 233 

só que como o rótulo é o que eu tenho contato direto... então a tendência é achar que... 234 

isso aqui... é xampu ... em português... só que aqui  é  xampu em inglês... Como os 235 

primeiros produtos que vieram cosméticos/cosméticos eram importados... então... ficou... 236 

né?.. e pegou. E eu acho que vai ACABAR entrando pro dicionário... isso aqui... de tanto 237 

as pessoas usarem assim... vai acabar... entrando pro dicionário. Bom, gente, esses 238 

exemplos que eu dei/que é pra gente refletir sobre o que a gente vai fazer. Por que estudar 239 

GRA-FI-A? Por que estudar o emprego do s, do sc, do ç... né?... por que estudar essas 240 

coisas?... porque a gente PRECISA dominar... uma... variedade da língua chamada 241 

“norma-padrão”... e passa pela norma-padrão  ES-CRE-VER... segundo a grafia  padrão...  242 

as palavras... e que um texto ele vai ser  prejudicado se por exemplo... eu... escrever... 243 

uma palavra... de uma maneira ... que não é...  de acordo com a padrão/ meu texto vai ser 244 

prejudicado, a compreensão vai ser prejudicada.. certo?... e a gente vai ter exemplos como 245 

isso... então quando vocês estiverem utilizando... eh/estudando ortografia... vocês parem 246 

pra pensar... na ideia de que... eu preciso aprender que/ né?... eu preciso escrever 247 

drasticamente dentro do padrão... porque o meu texto.. se for formal  ele tem...  que... ser 248 

claro, legível, sem ter/não ter nenhum problema... em termos de grafia TAMBÉM... 249 

lógico que o primeiro problema de um texto... eu acho que é a situação de dentro... é 250 
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quando a/alguém escreve um texto sem pé nem cabeça... que você não entende nada... 251 

(acho) que é o primeiro problema... o segundo problema... né?... é você não estar de 252 

acordo com o seu contexto comunicativo, ou seja... você produz um texto que não tem 253 

nada a ver com o momento...  e o terceiro  problema entraria aí nessa questão de você não 254 

fazer a concordância verbal... de você escrever as palavras de maneira equivocada... 255 

certo?... eh:: então nesse caso aí, a gente precisa saber POR QUE vai  aprender...  certo?...  256 

é importante saber disso. Hã::... nessa página do livro (xxx)  nessa página do livro... aí a 257 

gente tem “Ortografia”... que é uma seção do livro didático de vocês/GENTE, TÁ 258 

CLARO O QUE EU TÔ FALANDO?  Se não tiver, diga “professora, eu não entendi”. 259 

Tá claro?... vocês tão compreendendo?... ok... hã:: aí diz ORTOGRAFIA... né?...  se você 260 

pensar, grafia vem de escrever... e orto?... vocês já viram esse prefixo em outras 261 

palavras... orto? 262 

 263 

L3: ortopedia... ortodonia ((sic))...   264 

 265 

L1: ORTODONTIA... ORTO-estética... 266 

 267 

L2: ortodentário.  268 

  269 

L3: ((inaudível; alunos falam todos ao mesmo tempo)) 270 

 271 

L1: mas eu tô falando de OR-TO.  Olha, gente, EU NÃO SEI o significado assim literal 272 

dessa pa/desse prefixo, né?... de onde é que ele vem... realmente... mas em TO-das as 273 

palavras que vocês citaram...eh/ele está ligado à noção de con-ser-to... de arrumar alguma 274 

coisa... de colocar alguma coisa nos conformes... então por exemplo... o que eu/ o que o 275 

ortopedista faz... você quebra a perna e o osso tá fora do lugar... ele vai (recolocar) o 276 

osso... não é?... HÃ:: quando eu/eu falei em ortodontia, é... a/o ramo da/da:: 277 

  278 

L2: odontologia. 279 

 280 

L1: odontologia... faltou a palavra... o ramo da odnon/odontologia... que trata justamente 281 

de colocar  os dentes... no lugar mais adequado para a mastigação, pra questão de estética, 282 

enfim... então/observe que tudo aí é no sentido de você consertar alguma coisa... esse 283 

prefixo orto... né?... então ORTOGRAFIA vai/vai dizer respeito a o quê? 284 

 285 

L2: pontuação... caligrafia... 286 

 287 

L1: ou senão alinhar a sua grafia... o que você escreve... ao padrão. Por exemplo, se você 288 

tem um dente... a:: um dente “entramelado”... né?... você vai colocar um A-PA-RE-289 

LHO... o aparelho vai colocar o seu dente onde supostamente seria o lugar mais 290 

adequado... não é?... por isso que é ortodontia... se você... tá com um problema... como 291 

aquelas crianças que nascem com  os ossos dos pés torto... aí tem que colocar o gesso um 292 

tempão pra... alinhar de novo o pé... ele tava num lugar tido como errado... normalmente 293 

ele vai ter que (ser colocado) no lugar certo... DO MESMO JEITO DA ORTOGRAFIA... 294 

(xxx)... quando eu penso em grafia... a escrita... se eu tô escrevendo me desviando da 295 

norma... eu entrando no estudo da ortografia eu vou tentar... me adequar à norma... é essa 296 

a ideia... compreenderam, gente?... então/é bom a gente saber o que a gente tá estudando 297 

e POR QUE está estudando... pra não... ser prolongada a coisa... Ó:: ((folheando o livro))  298 

Ele vem falar aqui do trema, do apóstrofo e da grafia de nomes próprios... Antes de ler, 299 

vamos saber o que vocês sabem sobre isso... o que é um trema, gente?...  tre-ma... 300 
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 301 

L2: dois pontinhos. 302 

 303 

L1: são dois pontinhos.  MAS os dois pontinhos vai ficar na horizontal... horizontais, né? 304 

Quando a gente vê os dois pontinhos?... geralmente  em cima do u... 305 

 306 

L2: em cima do q... 307 

 308 

L1: tem dois pontinhos em cima do q também? 309 

 310 

L2: do a... 311 

 312 

L1: ((admirada)) tem dois pontinhos em cima do a?... Não, ele vem aonde?... em cima do 313 

u.  AÍ, gente, eu queria dizer pra vocês...  hã? 314 

 315 

L2: (tem que usar) o trema? 316 

 317 

L1: ah, aí vamo ver, vamo ver ainda assim... MAS antes de entrar... ((admoestando um 318 

aluno)) menino, tu tá com um problema?... ((retomando o discurso)) (+) antes de entrar 319 

no trema... vamos eh/eh:: eu queria dizer pra vocês que foi  eh:: votado um projeto de lei, 320 

né?... que... até aonde eu sei, foi  uma reportagem que eu vi,  não é  nada oficial... o trema 321 

foi abolido hoje... só que ele ainda vai ser utilizado pelo menos por mais uns cinco anos  322 

até  as pessoas internalizarem essa lógica... tá?... então o trema/a tendência é não se usar 323 

mais... mesmo assim, quando se for usar, porque de vez em quando... eh:: na 324 

língua/há/porque alguma/algum sinal, alguma forma de escrever está em desuso... as 325 

pessoas não estão mais utilizando... então elas estão automaticamente sendo retiradas... 326 

por exemplo, o ponto do jota... quem é que usa? 327 

 328 

L3 ((dois alunos falam)): eu. Eu também. 329 

 330 

L1 ((sorrindo)): tu usa o ponto do jota? Eu acho isso uma raridade. Tu usa também, R? 331 

 332 

L2 ((outra aluna fala)): o que é isso? 333 

 334 

L1: o ponto do jota. Tu já viu que tem um pontinho no i?... (então) tem o ponto do jota... 335 

EU NUNCA USEI, eu não sei se oficialmente foi tirado... o ponto... não sei, mas o que 336 

importa é que eu nunca usei. 337 

 338 

L2: nem eu.   339 

  340 

L1: nem por isso pode ser considerada uma ortografia inadequada...  (+) ((trecho 341 

inaudível, contendo uma pergunta de L2)). 342 

 343 

L1: não... não. O circunflexo, que você tá falando?... Não. Antigamente, a palavra ele, o 344 

pronome ele tinha circunflexo, hoje em dia não tem mais... porque a/eles vão notando que 345 

as pessoas vão... perdendo a necessidade de... usar determinados acentos... e vão 346 

retirando, né? Então existe um/um/um projeto de lei... que eh/eh já foi institucionalizado, 347 

em Portugal e no Brasil... pra o não uso mais de trema. Nossos livros ainda trazem porque 348 

os livros foram editados antes de essa lei vir e ele ainda vai continuar a ser utilizado até 349 

quando  for  (acordado)  não se utilizar mais.  Então, de todo jeito, é bom a gente estudar 350 
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por isso... O QUE É UM A-PÓS-TRO-FO?... Hein, gente?...  hã?... O que é apóstrofo?... 351 

Vocês não vão nem falar?! 352 

 353 

L3: ((todos falam ao mesmo tempo)).  354 

 355 

L2: procura aí... apóstrofe ((sic))... é um verbo. 356 

 357 

L2: isso não é apóstrofo não, doido... 358 

 359 

L1: A-PÓS-TRO-FO, pessoal, Ó:: ((percebendo alguns alunos folheando um mini-360 

dicionário)) eh/vocês tão procurando aí, é?... no dicionário?... EU QUERIA QUE VOCÊS 361 

ME DISSESSEM O QUE VOCÊS SABEM... 362 

 363 

L3: ((todos falam ao mesmo tempo)) 364 

 365 

L2: é uma coisa... 366 

 367 

L1: Ô J. Que coisa?... ((em meio à confusão geral de vozes)) É porque ele entendeu 368 

errado. Olhe... eh:: tem aí algum livro/peraí que a gente volta pro Aurélio já, já/QUEM 369 

JÁ USOU O APÓSTROFO? (+) Hein, gente?... hã?... e aí?... OLHE, VAMO PENSAR...  370 

Vocês... sabem o que é um jato d’água, não sabem?... COMO É QUE ESCREVE O 371 

D’ÁGUA? 372 

 373 

L3: d-á-g-u-a. 374 

 375 

L2: D-‘tracinho’- água... 376 

 377 

L1 ((em meio à confusão geral de vozes)): “D-‘tracinho’”, é?... TÁ VENDO QUE 378 

VOCÊS SABEM? Vocês não queriam era dizer, né?... olhe... APÓS D, APÓSTROFO 379 

ÁGUA... né?... d’água... certo?... e... esse d’água está sendo utilizado desde o português 380 

arcaico... pra mostrar o que a gente chama de elisão... que é uma elisão?... são os 381 

momentos em que você confunde o som de uma preposição, por exemplo, com o som de 382 

uma palavra. Então a gente vai pegar e estudar mais de perto isso... aí em lugar de você 383 

dizer  de  água, você diz  d’água... certo? Algumas pessoas dizem que é errado usar a 384 

expressão d’água... de jeito nenhum... é uma expressão muito usada, não tem erro 385 

nenhum... inclusive é aceita no próprio português... tá?... eh:: e a grafia de nomes próprios, 386 

o que é que vocês sabem me dizer sobre ela?... grafia de nomes próprios... hã?... 387 

((Interagindo com uma aluna)) não, sem ler... nome de país ah/nome de país é nome 388 

próprio... mas o que é que tem a grafia desse  nome?... Vamos ver se o livro diz aí (alguma 389 

coisa pra gente). Olhe ((lendo)): “LEIA EM VOZ ALTA O TEXTO A SEGUIR”... E... 390 

lê aí. (+) Gente, se tem alguém aí que não está com o livro aberto, por favor, abra... Vamo 391 

lá?... Peraí... S, tu quer ler?... Então não atrapalhe (a colega) não, tá?... Olhe... a hora é 392 

pra ler e não pra conversar...  393 

 394 

L2: ((lendo)) (xxx)... galopa com os cavalos soltos/ nesse tranquilo mundo vegetal. 395 

 396 

L1: isso daí é o quê, gente?... Um poeminha? 397 

 398 

L2: é uma crônica. 399 

 400 
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L1: é uma crônica, isso aqui?... A-hã... Por que é uma crônica?  401 

 402 

L2: porque é uma viagem ((risos)). 403 

 404 

L3: ((alunos distintos falam)) crônica de viagem. Na floresta. Uma crônica.  405 

 406 

L1: CRÔNICA DE VIAGEM é o título aqui do... (a voz da professora perde-se no 407 

burburinho geral)) OLHA, VAMO AJUDAR  AQUI, ó:: meninas... olha... eh:: quando 408 

você tem essa referência aí em baixo, já é uma outra au/é um outro assunto, uma coisa 409 

puxa a outra... eh:: eu estou trabalhando com quantidade de linhas, qualidade de ideias... 410 

você acha que eu deveria (escusar) essas cinco linhas? 411 

 412 

L2: não sei... 413 

 414 

L1: Ó... Quando eu tenho/toda vez que eu tenho esses quadrinhos... eu tenho... ou textos 415 

na íntegra, ou trechos de textos do li/no livro didático... aí embaixo ele coloca é isso aí, 416 

de onde ele tirou esse texto... primeiro  item... eh/eh nome que vem, geralmente em 417 

itálico... é o nome do... TÍ-tulo do livro de onde foi tirado esse texto... depois... “Rio de 418 

Janeiro”, a data em que foi publicada, “Nova Fronteira”... o nome da editora... que 419 

publicou o livro... e “1998”... o ano... SE EU TIVESSE aqui de mão ((o livro))... eu vou 420 

encontrar esse texto em que página?... hein, gente? 421 

 422 

L2: trinta e cinco. 423 

 424 

L1: pois é, trinta e cinco.  Então, ISSO AÍ a gente chama de REFERÊNCIA 425 

BIBLIOGRÁFICA, ou seja, é a referência... do... do... livro de onde foi tirado o texto... 426 

tá?... então... sempre esse primeiro nome que vem aí em itálico vai ser o nome do... livro... 427 

APESAR do nome... viu, ó, acha aí a referência dela... apesar do nome Crônica de 428 

viagem... certo?... mas/hum/mas... e/e/eh:: Cecília Meireles é uma poetisa, e nesse livro 429 

ela só escreveu poemas... então aqui eu vou ter um poema... não é?...  uma poesia de 430 

Cecília Meireles... E ela diz: ((lendo)) “E aqui estão as serrarias... e ali estão os pinheiros... 431 

e um leve sol dourado... galopa com os cavalos soltos... nesse tranquilo mundo vegetal”... 432 

então ele/ela faz aí uma descrição... de quê, gente, pra nós?... lógico que uma interpretação 433 

melhor deveria ter o texto como um todo... mas eu (torno a) perguntar a  vocês... o que é 434 

que vocês acham que ela fala pra gente?... que é que ela representa? 435 

  436 

L2: sai, danado!!! 437 

 438 

L1((ignorando L2)): que é que ela representa... nesse texto?... hã?...(+) gente, eu tô 439 

ficando com fome... de (ter que) esperar tanto vocês...  olhe... 440 

 441 

L2: professora... 442 

 443 

L1: oi. 444 

 445 

L2: eu acho que ela dá uma descrição do carvão de (como se faz) carvão... quer dizer... 446 

ela fala das serrarias... dos pinheiros... pra mim é isso aí. 447 

 448 

L1: “e um leve sol dourado... galopa com os cavalos soltos... nesse tranquilo mundo 449 

vegetal”... é a descrição de um espaço urbano ou rural? 450 
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 451 

L3: rural. 452 

 453 

L1: espaço... rural, né?... lógico que dentro do texto a gente poderia ver o que isso 454 

representava... MAS AÍ... eu me lem/eu sei que ela disse crônica... mas que eu trabalhei... 455 

eu disse pra vocês que a crônica é... um texto que resgata elementos do cotidiano... então 456 

isso aqui... eh/eh:: resgata/eh/elementos do cotidiano rural, só que em poesia... Por isso 457 

que ela dá o nome de Crônica de viagem I... possivelmente ela pode estar... viajando... 458 

passeando... né?... no rural... então a gente podia aventar diversas possibilidades de 459 

apresentar/pra ler esse texto. Mas aí o autor colocou esse texto tão bem, pra entender o 460 

que a autora quer mostrar... pra evidenciar dois/duas palavras...  que palavras ele 461 

evidenciou? 462 

 463 

L2: aqui e tranquilo. 464 

 465 

L1: aqui e tranquilo. Que semelhança eu consigo observar entre elas? ((interrompendo a 466 

explicação)) F e S, eu não vou atrapalhar a minha aula por causa de vocês. Se vocês não 467 

quiserem PAR-ticipar, fiquem à vontade pra sair, tá bom?... E se concentrar na aula... 468 

((dirigindo-se a outro aluno)) Diga. 469 

 470 

L2: estão grifadas. 471 

 472 

L1: a semelhança que eles têm é que estão grifadas... mas além dessa, E... vamos ser 473 

menos óbvios, E... hã?... hã?... só faltava você dizer que são palavras ((risos))... olhe... o 474 

som de quê? 475 

 476 

L2: i e u... 477 

  478 

L1: o som do I:: predominante.  479 

 480 

L2: aqui... qüi... 481 

 482 

L1: a/a sílaba q-u-i… qui. No lugar de ser qui… no lugar/ (com o trema)... qüi...   certo?... 483 

LEMBRANDO... ZÉ MARANHÃO não pronuncia... tranqüilo, né?... pron/ pronuncia 484 

tranquilo . E EU ME RECUSO A ACHAR QUE ELE/QUE ELE NÃO SABE... Eu acho 485 

que/eu acho/esse é um problema de dicção. Algumas pessoas têm problema de dicção e 486 

não conseguem fazer esse som...  qüi... né?... Aí... hã... VAMO RESPONDER 487 

ORALMENTE AÍ... essas questões, viu, gente?... pra depois investigar outros textos, né? 488 

que/que... praticar. “QUAL A DIFERENÇA”, você... ((designando um aluno; lendo)) 489 

“Observe ao pronunciar as palavras destacadas: parque e tranquilo”... Tá na cara, né?  490 

 491 

L2: qui.  492 

 493 

L1: ((lendo)) Que sinal gráfico diferencia a pronúncia do grupo qu- nas duas palavras? 494 

  495 

L3: o trema. 496 

 497 

L1: a gente chama como esses dois pontinhos? 498 

 499 

L2 ((ao fundo)): tu tá na página 140, doido! 500 
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 501 

L1: trema... página 79... os DOIS pontinhos você chama de... trema... (xxx) certo?...   502 

((lendo)) que outras palavras você e seus colegas conhecem que apresentam esses 503 

mesmos sinais? Como é a pronúncia dessas mesmas palavras? 504 

 505 

L3: seqüência, tranqüila... 506 

 507 

L1: SEQÜÊNCIA. Tranqüila é essa palavra, quero outra...  508 

 509 

L2: havia uma diferença, professora! 510 

 511 

L1: não, E, por favor... acho que tu tá brincando comigo... 512 

 513 

L2: pingüim.  514 

 515 

L1: hã? Pingüim. SANGÜÍNEO... LINGÜISTA...  Mais o quê?... 516 

 517 

L2: agüentar. 518 

 519 

L1: LI-QÜI-DI-FI-CA-DOR/ que muita gente chama liquidificador... né?...  li-qüi-di-fi-520 

ca-dor... SABE POR QUE as pessoas chamam de liquidificador? Porque se você pensar... 521 

em líquido... não é líqüido... a pronúncia... e sim líquido ...  né?... mais algum?... hã?... 522 

 523 

L2: sangüíneo...  524 

 525 

L1: SANGÜÍNEO. Mas/e as palavras/olhe, gente, a pergunta é a seguinte ((lendo)) que 526 

outras palavras você e seus colegas conhecem que apresentam esses mesmos sinais? Ah, 527 

é isso mesmo...  hã:: TODAS essas PALAVRAS que você falar...  LINGÜISTA... 528 

SANGÜÍNEO...  LIQÜIDIFICADOR... mais o quê?... SEQÜÊNCIA... hã?... 529 

CINQÜENTA... CONSEQÜÊNCIA...  TODAS ESSAS PALAVRAS têm algo em 530 

comum... o que elas têm de comum? O uso do trema e... a pronúncia do u   após o... q... 531 

o u é pronunciado... o u é pronunciado...  Então NESSE CASO...  a gente tem o  quê? 532 

Nesse caso, a gente tem um momento... em que  eu percebo que pelo sinal... eu vou... 533 

saber se eu vou pronunciar ou não o... u... após o q... PRÓXIMO (+) Quem pode ler aí 534 

esse enunciado?... T, lê aí: “Observe...”  535 

 536 

L2: ((lendo)) observe que as palavras destacadas apresentam o grupo qu- . Em aqui, a 537 

letra u não é pronunciada. Ela compõe (o som) duplamente com a letra q. Já em tranquilo, 538 

a letra u é pronunciada. Para indicar que ela repres/para indicar que ela representa um... 539 

f-fonema usado, usa-se o trema. 540 

 541 

L1 ((acompanhando o final da leitura)): ...usa-se o trema... OK. GENTE, tem problema? 542 

Não/tranquilo... não é?... ((lendo)) o trema é usado com as palavras que pronunciam o u 543 

após o ... q. Isso é tranqüilo, muito fácil... né? 544 

 545 

L2: é tranquilo... 546 

 547 

L1: Não tranquilo, é tranqüilo... ((lendo)) nos grupos que-, qui-, gue-, gui- a letra u recebe 548 

trema sempre que for Á-tona/ou seja, pronunciada...  549 

 550 
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L2: sempre que for o quê, professora? 551 

 552 

L1: Á-TO-NA... o som fraco, né?... mas que ela seja pronunciada... ((retomando a 553 

leitura)) exemplos: agüentar, lingüiça, seqüência... eqüino... tá?... Então a gente vai... 554 

lidar... com todas essas palavras... Diga. 555 

 556 

L2: nada não. 557 

 558 

L1: certo... GENTE, ALGUMA DÚVIDA NO USO DO TREMA? Dá pra fazer... 559 

qualquer exercício, dá?...  na escrita da gente... se alguma palavra tiver trema... vocês vão 560 

identificar?  561 

 562 

L2: e num tem não, professora? 563 

 564 

L1: hã?...tre-ma... dois pontinhos usados em cima do u quando ele é pronunciado...  tanto 565 

no que-, como no qui-, como no gue- e  gui- ... Sangüíneo... agüenta... seqüência... 566 

tranqüilo... Todas essas (palavras) aí usa u... depois de g  ou q... aí... confere.. certo?...  567 

olhe... tem ou/tem um quadrinho aí de atenção...  M, lê aí pra gente... hã?... por favor...  568 

 569 

L2: aonde, hein?... esse aqui?  570 

 571 

L1: aqui... só o quadrinho... respire e solte sua voz. (+) 572 

 573 

L2: ((inaudível)) 574 

 575 

L1 ((ajudando)): ou líquido... ou liqüidificador... sangüíneo ou sanguíneo... eqüidade... 576 

Ok. Gente, observe... nesse caso aqui ele vai mostrar que algumas palavras podem usar 577 

ou não o trema...  quando a gente PO-DE ou não usar, a gente diz que é um caso fa-cul-578 

ta-ti-vo...   por exemplo... sexta-feira... vai ser o quê? 579 

 580 

L2: ponto facultativo. 581 

 582 

L1: por quê? 583 

 584 

L2: porque é feriado. 585 

 586 

L1: gente, no Brasil, uma coisa puxa a outra... no Brasil, ponto facultativo... é feriado, 587 

igual a feriado, né?... Na verdade, esse nome ponto facultativo ele começou no seguinte 588 

sentido... é um dia ... né...  que geralmente não é feriado, ou que teve algum evento... PO-589 

DE SER que as pessoas não voltem ao trabalho... Então a/elas podem escolher ir ou não... 590 

Quando eu tenho a escolha, eu digo que eu tenho facult/eh:: eh:: pode facultar... sobre 591 

alguma  coisa... ENTÃO PONTO FACULTATIVO É ASSIM: eu posso ES-CO-LHER 592 

vir trabalhar... ou não. SÓ QUE, NO BRASIL, QUEM É QUE ESCOLHE VIR 593 

TRABALHAR? 594 

 595 

L3((simultaneamente)): a gente. NINGUÉM! Os outros... 596 

 597 

L1: ninguém escolhe, ninguém quer vir trabalhar... né?... TEM O PODER DE 598 

ESCOLHA, MAS NÃO ESCOLHE VIR TRABALHAR. ENTÃO FA-CUL-TA-TI-VO 599 

É O MESMO FERIADO que o pessoal diz: “eu vou ser besta, tá todo mundo... ninguém 600 
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vai pra escola e eu vou?”... né?... Muito embora na outra sexta eu vou/vamos estar aqui 601 

no fim da tarde... eu com ela e J, pra... fechar o  terceiro ano... Então, tá, gente?...  FA-602 

CUL-TA-TI-VO tem origem ne/nessa história, porque... é um dia que não é feriado... que 603 

não é luto... mas que... o/a autoridade da/da... da cidade, né, ou do estado... o prefeito ou  604 

o governador... ele... DEU o DI-REI-TO ao/ao funcionário/ao servidor de escolher ir 605 

trabalhar ou não... né?... Antigamente, quando o pessoal era mais (xxx), muita gente ia 606 

trabalhar... ou... senão quando você tinha alguma coisa, que tinha um prazo, né... que se 607 

você não for trabalhar vai se prejudicar muito... então você acaba escolhendo ir trabalhar 608 

pra adiantar... mas... NA MAIORIA das repartições públicas não há expediente... as 609 

pessoas simplesmente não vão... lá... só porque a gente só vai... na cultura brasileira... pra 610 

um lugar quando é obrigado... ou por uma circunstância ou por/ por algum fator... né?... 611 

Então... FA-CUL-TA-TI-VO, gente, vem dessa história, de eu poder escolher... É o 612 

mesmo caso do uso FA-CUL-TA-TI-VO de... eh/eh acentuação... certo?... eu posso... 613 

USAR... num momento ou noutro, posso escrever de uma forma ou de outra...né?... e 614 

(espaçadas vezes) complicando a ortografia... que você não tem certeza quando deve usar 615 

e quando não deve... aí é perguntar... quando ele é facultativo e quando não é... mas vamo 616 

ver... ele coloca algumas palavras como liqüidificador e liq/ líquido e líqüido... NA 617 

VERDADE, líqüido é admissí/é admi...tido pelo/pelo dicionário e pela gramática...  só 618 

que QUASE ninguém hoje em dia pronuncia líqüido, por isso que eu não sei se pode...  619 

ninguém diz líqüido... né?... a gente fala líquido... JÁ COM LI-QUI-DI-FI-CA-DOR, é o 620 

contrário... quase ninguém diz liquidificador... a maioria diz  liqüidificador... que é aquilo 621 

que pode transformar algo em líqüido ... ou em líquido... Então... eu não posso dizer que 622 

liquidificador nem que líqüido... são errados... eles são admitidos, mas a maioria dos 623 

casos/é que a pronúncia seja contrária a eles... aí ele mostra também, gente, além do 624 

trema... (+) ele vai mostrar a/a ex-pres-são... a pron/a pronúncia não/a escrita da palavra  625 

catorze  ou  quatorze... tão vendo, gente?... Então tem algumas pessoas, principalmente 626 

os mais antigos, que usam muito essa pronúncia, quatorze... né?... Então... eh/então a 627 

gente vê... pode existir... COTA, COM C, e QUOTA, com qu-...  Todos os/todas as duas 628 

grafias estão... corretas... e elas remetem ao mesmo significado...  Cotidiano, a mesma 629 

coisa, e quotidiano... certo?...  então vocês podem optar por escrever ou com c ou com 630 

qu-... que não estarão... ortograficamente inadequadas  nenhuma das duas... Gente, isso é 631 

bom saber? É... pra na hora da escrita não ficar com dúvida... tá bom?... continuando... 632 

VAMO AGORA AO APÓSTROFO. Sinceramente... alguém tem alguma dúvida em 633 

trema ainda? 634 

 635 

L2: não. 636 

 637 

L1: se tiver, diga, que o tempo é pouco... posso avançar?  ((E, sem esperar a resposta)) 638 

A-PÓS-TRO-FO, que não é... “a-pos-tro”... né?... DOIS... J, lê aí esse dois... na página 639 

setenta e nove...  640 

 641 

L2: sei ler não, professora... 642 

 643 

L1: por favor... por favor... leia...  por favor... é só o enunciado... 644 

 645 

L2 ((ao fundo)): vai, J, vai, lê aí, rapaz!... 646 

 647 

L2: J, lê, rapá... 648 

 649 

L1: por favor, leia... 650 
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 651 

L2: é esse aqui? 652 

 653 

L1: é. Vá. 654 

 655 

L3: ((comemorando)) ÉÉÉ:: vai. 656 

 657 

L2 ((lendo)): leia o texto... que apresenta um ponto turístico da cidade... de Ilha Bela, 658 

localizada no litoral do estado de São Paulo. 659 

 660 

L1: pronto, tá vendo, muito bem, num instante...VAMO LER O TEXTO, NÉ?... que vai 661 

ser uma descrição de ponto turístico... T disse que queria ler... lê aí, T. 662 

 663 

L2 ((lendo)): localizada no interior da Ilha, no parque da Água Branca, há uma cachoeira 664 

muito bonita, principalmente no tempo das chuvas, quando suas águas se avolumam 665 

(xxx)... há um buraco bem fundo onde se acredita que mora a Mãe D’Água, ou Mãe do 666 

Ouro. É aí que dizem que está enterrada uma caixa de ouro. Todas as noites de luar, a 667 

Mãe D’Água senta-se nas pedras para pentear os seus cabelos prateados com um pente 668 

de ouro. Contam os antigos moradores que a Mãe D’Água atrai para o fundo da cachoeira 669 

os que a/os que dali se aproximam, para roubar-lhes a riqueza e eles nunca ma/mais 670 

voltam. Informações de pessoas esclarecidas dizem que a beleza é tanta em noite de luar 671 

que elas se sentem atraídas pela queda d’água. 672 

 673 

L1: ok. Esse texto foi tirado de onde, gente, vamo olhar a referência rapidinho? (+) TÁ 674 

NO SITE... DA SECRETARIA DE TURISMO DE ILHABELA... né?... que foi acessado 675 

em janeiro de dois mil e... seis... observa... hã? 676 

 677 

L2: faz tempo, né? 678 

 679 

L1: faz tempo, né?... EU TENHO AQUI, gente, presta atenção... um texto que/ 680 

normalmente, quem vai ler esse texto?... Quem se interessa por ler esse texto aí? 681 

 682 

L2: qual é o texto? 683 

 684 

L1: esse que a gente acabou de ler! 685 

 686 

L3: ela. T. E... 687 

 688 

L1: não, gente, eu tô falando na vida, eu não tô pedindo pra ler de novo não ((risos))... 689 

Pra ouvir de novo... Quem se interessa por ler esse texto na vida?  Olhe... é um texto 690 

falando sobre um ponto turístico... certo... hã:: da ... da... de uma cachoeira em Água 691 

Branca... tá?... e vai descrever o que acontece... contando lendas... ou seja, atrativos 692 

turísticos... certo?... que fica na cidade de Ilha Bela, em São Paulo... Isso tá no site da 693 

prefeitura...  Quem se interessa em ler?... Normalmente, quem leria esse texto?... Que tipo 694 

de pessoa queria ler/ por exemplo...  695 

 696 

L2: os turistas. 697 

 698 

L1: os turistas... não é?... então as pessoas que vão... vão decidir ... se vão... ou não... pra 699 

cachoeira de Água Branca... da Água Branca/ Ilha Bela... elas vão buscar saber mais 700 
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informações sobre... o... lugar... onde elas vão. Então... AÍ É IMPORTANTE LER... um 701 

texto como esse. OUTRAS PESSOAS, mesmo que não vão... lá... mas elas podem ler ... 702 

por curiosidade... mas a tendência  é quando você acessa o site de uma cidade... é saber 703 

os pontos turísticos dela  pra poder... dessa forma visitar... certo?... Então a gente tem aí... 704 

a gente tem aí... um texto, né/ que poderia... ser lido por qualquer um de nós... eh/ ou 705 

textos do tipo... caso a gente tivesse... ou fosse fazer uma viagem, etc... pra conhecer um 706 

pouco mais sobre... uma cidade ou um ponto turístico... certo? Notadamente pode ser que 707 

no/ no site de Campina Grande tenha... descrições como essa dos pontos turísticos daqui, 708 

certo?... É bom/ é bem provável que tenha...  709 

 710 

L1 ((lendo)): “AS PALAVRAS”...  Vamo agora analisar a estrutura do texto... “As 711 

palavras mãe d’água e queda d’água são substan/ substantivos compostos por... mãe de 712 

água e queda de água... né?... mãe + de + água e queda + de + água... A preposição de, 713 

ao unir-se ao substantivo água, perdeu a letra e, que foi substituída pelo sinal... do 714 

apóstrofo.”... Então aí, gente, são dois conceitos para quem não sabia o que era 715 

apóstrofo... tá?...  (xxx), lê aí pra gente os conceitos... 716 

 717 

L2: ((lendo)) o apóstrofo... é um sinal gráfico usado para indicar a supressão de uma letra, 718 

geralmente uma vogal. 719 

 720 

L1: ok. Então/ QUANDO EU SUPRIMO UMA LETRA QUALQUER, eu tenho aí... o 721 

uso do apóstrofo... Eu... eh/eh/ vocês se lembram de outros exemplos de contextos em 722 

que vocês tenham visto utilizado o apóstrofo? (+) 723 

 724 

L2: cobra d’água. 725 

 726 

L1: hmm?... Cobra D’água, a marca... tem um apóstrofo também... certo? Outro lugar?... 727 

(+) Nos (xxx) dos livros a gente encontra também uma seleção... coloca d’uma... d... 728 

apóstrofo... u-m-a... né?... A gente/ eh:: às vezes encontra também... certo?... Então 729 

existem vários casos em que a gente pode encontrar... o apóstrofo. Continuando... 730 

((lendo)): Use o apóstrofo apenas nesses casos... Aí ele vai dizer em que casos a gente 731 

deve usar pra não ir/ficar usando apóstrofo em todos os momentos... ((lendo)) em versos, 732 

para manter o ritmo desejado: pegue o rei, e o reino e a c’roa... é para dizer a... coroa... 733 

por que que os poetas às vezes fazem isso?... pra dar umas sílabas... poéticas... tá?... pra 734 

ficar RIMANDO E COM RITMO... às vezes eles precisam usar... apóstrofo... pra 735 

suprimir... alguma... versão... Isso me traz a pensar... que se a nossa fala fosse pontuada, 736 

pudesse ser marcada... muitas vezes ela teria apóstrofo... não é?... Porque a/às vezes a 737 

gente engole as letras... ao falar... né?... sai/ sai... eh/eh:: pulando, quer dizer, juntando 738 

palavras...  Então /na fala/ a gente pode dizer que tá cheia de apóstrofo... Na escrita, a 739 

gente marca pelo... sinal. Hã... ((lendo)) Exceções das palavras compostas ligadas pela 740 

preposição de”... Então FORA o-o-os... poemas... no caso... os poetas vão usar muito... 741 

eu vou ter algumas expressões como... pé-d’água... pau-d’arco...  estrela d’alva... né?... 742 

e aí por diante... certo?  Daí estrela d’alva  seria estrela da alva... né/daí surgiu até um 743 

nome próprio, Dalva... né?... a partir... desse apóstrofo... também... né?...   (+) Vocês 744 

sabem o que é... pé d’água? 745 

 746 

L2: pé-d’água...  747 

 748 

L3: ((todos falando ao mesmo tempo)) 749 

 750 
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L1: (xxx) QUANDO A GENTE DIZ ASSIM: “VAI DAR UM PÉ D’ÁGUA JÁ, JÁ”... 751 

de onde surgiu a ex/a expressão eu não sei, vamos tentar (descobrir) de onde veio?...  ((a 752 

voz da professora se perde em meio ao barulho))... De onde veio a expressão pé d’água?...   753 

eu fico pensando porque quando chove muito geralmente alaga... o lugar...  e... eu fi/ isso 754 

é uma suposição, gente, eu não tô dizendo que isso é científico não... eh::  e aí vocês... 755 

quando/quando alaga, você fica com os pés na água... pode ter vindo daí, não sei... a 756 

expressão pé d’água... não sei... a gente tinha que fazer um estudo pra ver se é daí... mas 757 

quando vem uma chuva grossa, né?... que ...“fecha o tempo”, como se diz, né?... a gente 758 

diz que vem um pé d’água... tá?... VOCÊS SABEM o que é pau d’arco?... que tem aí na 759 

lição... Pau d’arco... Muitas pessoas chamam pau d’arco à arvore... é uma árvore... de 760 

ipê... Ipê vocês sabem, não sabem?...é a/aquela árvore que floresce perto do Natal... tem 761 

roxo, amarelo, róseo... 762 

 763 

L2: eu sei qual é, lá perto lá de casa tem meio mundo de... 764 

 765 

L1 ((cortando a fala de L2)): pronto...Rosa... ENTÃO MUITAS PESSOAS... eh/eh:: 766 

chamam de pau d’arco, por quê? Porque antigamente para enfeitar as festividades de 767 

férias, principalmente religiosas... tá?... o que que acontecia?... ((dirigindo-se a L2)) Hein, 768 

L?... as pessoas usavam a FLOR DO IPÊ pra... enfeitar os arcos na entrada das festas... 769 

Por isso que se usava essa expressão, pau d’arco... Isso aí foi minha mãe que me contou, 770 

né?... Porque eu ficava/a gente sempre chamava de pau d’arco quando a gente ia pro 771 

sítio... e eu não entendia se era pau d’arco ou se era ipê... né?... Na verdade, a expressão 772 

variava por linha mínima na espécie... mas que existe aí... tá?... E estrela d’alva, né... , 773 

tem aí a transcrição estrela da alva ... eu não sei exatamente o que é isso... certo?... não 774 

sei se é uma estrela de alguma constelação... a gente teria que perguntar aí... pra saber 775 

isso com exatidão... pesquisar... pra saber... o que significa... 776 

 777 

L2: a estrela de Dalva... ((risos)) 778 

 779 

L1: vamo lá?... ALGUMA DÚVIDA sobre o uso do apóstrofo? 780 

 781 

L3: não. 782 

 783 

L1: tá claro, né, gente?... a gente tem que saber quando tá lendo (xxx).  Vamo lá... 784 

((lendo)) GRAFIA DE NOMES PRÓPRIOS... tem aí... “grafia de nomes próprios”... Eu 785 

queria um menino agora pra ler esse texto... L, pode ler? (+) Porque vocês são meninos 786 

ainda, eu não vou dizer que quero um homem, né?... ((risos)) 787 

 788 

L2: eita! 789 

 790 

L1: vocês nem namoram ainda, que não têm jeito...  ((a voz da professora se perde em 791 

meio às dos alunos))... olhe, por isso que eu tô dizendo, é tudo menino... 792 

 793 

L2: por que, professora? (+) 794 

 795 

L1 ((ignorando L2)): PERAÍ QUE L VAI LER. SILÊNCIO! 796 

 797 

L2: a senhora não disse que quem era pra ler era “esses menino”? 798 

 799 

L1: e tu é o quê? ((risos)) 800 
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 801 

L2: “esse menino”! 802 

 803 

L3: AAAAhhhhhh! 804 

 805 

L1: tu é um menino?! ((L2 protestou vivamente ao ser incluído entre os “meninos”) 806 

 807 

L2: “esse menino”! 808 

 809 

L3: tem tipo... Ei, galinha!... 810 

 811 

L1: ei, aí uma vez... numa escola que eu trabalhei... aí... depois de um passeio... aí chegou 812 

só pra... dizer que tinha ficado... UNS GU-RI como vocês... assim mais ou menos da 813 

mesma idade... ((todos falam ao mesmo tempo))... aí... chegaram dizendo/ó... FULANO 814 

PE-GOU SICRANA... isso é triste... pegou é triste... 815 

 816 

L2 ((rindo)): pegou... 817 

 818 

L1 ((em meio a um tumulto de vozes)): Porque pegar é pegar assim... ((e, interrompendo-819 

se): Ei, bichinho, vira pra frente... né? 820 

 821 

L2 ((ao fundo)): pra levar pro cabaré... 822 

 823 

L1: ei, ó o palavrão... ((retomando o discurso)) então a gente diz o quê... presta atenção... 824 

 825 

L2: ficou. 826 

 827 

L1: diga ficou, que é mais bonitinho... Pegou é muito pejorativo/que é pejorativo?... Dá 828 

a impressão de que não é um ser humano, né? 829 

 830 

L2: e “deu uns pega” professora? 831 

  832 

L1: “deu uns pega” aí piorou, né?... “Deu uns pega”... meu amigo... é horrível...  OLHA, 833 

EU VOU TRANSCREVER AQUI O QUADRO PRA VOCÊS... Ó (+) Gente, olha, presta 834 

atenção... eh:: aí o que é que/que eles conversaram/aí eu disse “ mas, gente, eu pensava 835 

que vocês não namorava ainda não... aí “ôxe, professora...”/aí tomaram conta/aí/ “eu 836 

pensava que vocês era bebê”/aí na hora ia entrando a coordenadora, sabe,/ uma senhora 837 

já.../aí ela perguntou “o que é bebê?”/ aí ela nem sabia, né?... / aí eu disse: “ai, professora, 838 

não é menina não”/ que é moça virgem, né?...((interrompendo-se)): Ô L, tu tá se 839 

candidatando, é?... Hein, L?... Tu tá/tá... tá se candidatando a fazer que as meninas deixem 840 

de ser bebê, é? Não pode não, um negócio desse... Olhe... eh:: L, vamo ler...VOLTANDO 841 

À HISTÓRIA DO  (sem namoro) ((faz um comentário conclusivo, a voz se perde ao 842 

fundo))... ((em seguida, lendo)) Três. Observe os nomes próprios nessa notícia de revista. 843 

Leia.  844 

 845 

L2: ((leitura inaudível)) 846 

 847 

L1: ok... Vamos observar... né?... os nomes... ((L1 relê o texto de maneira aleatória)): “A 848 

neta do presidente Juscelino Kubitscheck, de nome Anna Christina Kubitscheck 849 
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Barbara”... olha como é “fácil” de escrever... o nome... “Pereira, de um espólio de Marta 850 

Kubitscheck... falecida filha de JK”... 851 

 852 

L2: que família grande... 853 

 854 

L1: JÁ ENTRA AÍ uma sigla... recebeu uma indenização... pãnãnãnãnã... aí fala só o que 855 

aconteceu, né?... Foi publicada onde, essa notícia?... qual foi o veículo de publicação? 856 

 857 

L2: revista Época. 858 

 859 

L1: revista Época, muito bem... Gente, de que outra maneira poderíamos escrever os 860 

nomes Ana e Cristina? 861 

  862 

L2: Anna com um n só... e Christina sem o h. 863 

 864 

L1: OLHE... A GENTE VAI VER se tem algo em relação à grafia dos nomes... certo? 865 

Por que os pais quiseram grafar o nome da filha assim? (+) Teve/teve um menino que eu 866 

estava lendo sobre ele essa semana... que os pais dele gostavam muito de marca de 867 

celular... aí botaram o nome dele de Sony Ericson... Nokia... ((risos))... Aí, imagina, né?... 868 

Se bem que Ericson, eu já vi em nome de gente... Na verdade, o –son em inglês, todos os 869 

nomes terminados em –son era pra fazer uma homenagem ao pai... Ericson... filho de 870 

Eric... né?... Joelson... filho de Joel... Robinson... filho de Robin... certo?... 871 

 872 

L2: professora, como é o nome? 873 

 874 

L1: é... Sony Ericson Nokia. 875 

L1: ((respondendo a observação de L2 acerca de nomes estranhos)) olha, se a gente for 876 

entrar em nomes... nomes bizarros... tem um livro aqui no Brasil... por exemplo... Um 877 

Dois Três de Oliveira Quatro... ((risos)) 878 

 879 

L3: George... Raíssa... 880 

 881 

L1: (+) OLHE... Aí a gente começa a pensar... presta atenção aqui... que essa questão do 882 

nome ser bonito ou não, e a grafia ser difícil ou não... TU-DO é uma questão que parte 883 

do gosto... por exemplo... eu acho George lindo... ele acabou de dizer que acha horrível... 884 

 885 

L3: ((todos falando ao mesmo tempo)).  886 

 887 

L1: OLHE... VAMO FAZER ASSIM... a gente tá falando... eu interrompi um pouquinho 888 

aqui, mas agora vamos voltar para o estudo... A gente está falando de GRAFIA DE 889 

PALAVRAS... presta atenção... eu queria chamar aqui S ((A aluna tem um nome 890 

estrangeiro.)) para escrever o nome dela no quadro... 891 

 892 

L2: vai viajar, né?... S, anda! 893 

 894 

L1: gente, de primeira, quem é que sabe escrever o nome dela?... Não me interessa quem 895 

sabe decorado não...  896 

 897 

L3: eu não sei não... eu também. 898 

 899 
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L1: nem D ((também um nome estrangeiro.))... Hein?... Como é o teu nome? 900 

 901 

L3: ((Todos falam ao mesmo tempo)) 902 

 903 

L2: vai sair aqui o nome de todo mundo...  904 

 905 

L1: ok... eu coloco um i mas li “D” ((A professora quer mostrar que nem sempre há 906 

correspondência entre a letra e o som. No caso do nome da aluna, a letra i tem som de 907 

“ai”.))... Quem é que tem o nome ainda que é de grafia (diferente)?... ((A voz se perde em 908 

meio ao barulho dos alunos)). 909 

 910 

L3: W. W. ((outro nome estrangeiro. Nesse momento, há muito barulho na sala.)).  911 

 912 

L1: TÁ BOM, JÁ TÁ VIRANDO BA-GUN-ÇA, PARECE QUE A GENTE TÁ NO 913 

AMIGÃO... AQUI É UMA SALA DE AULA... POR FAVOR, QUEM TÁ COM 914 

RISADA DESENFREADA E FALANDO ALTO DEMAIS... NÃO SE CONCENTRA. 915 

A/agora, ó... Só um minuto... (+) Então, por exemplo... se a/você for escrever como fala... 916 

você começa escrevendo assim... M ((A professora escreve o nome estrangeiro de um 917 

aluno, conforme a pronúncia.)... não é como eu falo?... aí você depois vem e escreve... eu 918 

tô pegando em giz, nem podia, mas tudo bem (+) SE EU FOR ESCREVER 919 

como/como/como eu falo... ortografia é complicado, não é, gente?... principalmente 920 

quando eu falo em nomes próprios, por quê?... o nome é mais ou menos como se fosse 921 

uma marca... então as pessoas, como a gente diz, ENFEITAM... botam muito... muito 922 

detalhe, por quê? Porque querem trazer um toque de personalidade... ao nome daquela 923 

pessoa... Eu/quando eu fui escrever o nome de S pela primeira vez, tive que aprender... 924 

tem outro nome depois, não é, S? 925 

 926 

L2: S. ((O segundo nome da aluna também é estrangeiro.)) 927 

 928 

L1: S S... deu trabalho pra aprender no colégio, né/ quando tá-tá no Alfabetização, pra 929 

escrever... Então o que é que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que isso aqui é 930 

a prova viva de que não se fa-la/ não se escreve como se fala... primeiro ponto... 931 

Segundo... que HÁ PARTICULARIDADES... na escrita... ((barulho na sala))... HÁ 932 

PARTICULARIDADES NA ESCRITA...que eu tenho que me ligar nelas... se eu preciso 933 

por exemplo escrever muito o nome S... né?... eu preciso aprender qual é a maneira que 934 

tá grafado o nome dela... pra eu não ficar (inocente)... certo?... Sabe como é... (+) EU 935 

ADORO MEU NOME PORQUE DO JEITO QUE EU PRONUNCIO EU FALO... 936 

((muito ruído no ambiente, juntamente com as vozes dos alunos)). 937 

 938 

L1: pessoal, quem botar esses “bichinhos de barulho” agora... vai ter que sair da sala... 939 

((A professora se refere a um brinquedinho que alguns alunos trouxeram, e que fazia um 940 

barulho parecido com o som de um guizo. Todos falam ao mesmo tempo)) (+) Olhe... 941 

(agora eu vou contar uma história)... Nos Estados Unidos, son é filho... O PAI... O PAI... 942 

((alunos não ouvem a professora)) (...) ((lendo)) a grafia dos nomes próprios deve seguir... 943 

as regras ortográficas... da variedade padrão. No entanto, muitos nomes são registrados 944 

de forma... diferente... E essas diferenças devem ser respeitadas e mantidas do jeito que 945 

tá... no registro... Eu tenho um aluno que o nome dele seria... Igor... ou Iago... Então NA 946 

HORA, a pessoa lá do/do cartório registrou I-g-o... né?... aí... ficou assim... certo?...  947 

 948 

L2: e Thainan? 949 
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 950 

L1: e Thainan é nome de homem?... se bem que eu acho que tem uma o-ri-gen-zi-nha, 951 

né?... ((alunos começam novamente a falar ao mesmo tempo, fazendo piadas sobre os 952 

nomes uns dos outros)) GENTE, não vamo entrar de novo na discussão... o pessoal que 953 

insistir com essas questões eu vou tirar de sala... E, M ou M, não sei quem é... J P, S ((A 954 

professora pronuncia com mais força esses dois últimos nomes))... Todas essas pessoas 955 

que insistirem conversando em coisas paralelas que não têm a ver com o que eu tô lendo 956 

aqui... vão sair de sala... Infelizmente, gente... Vocês não sabem a hora de parar de falar... 957 

e ouvir... Vamo ouvir? ((lendo)) os nomes das pessoas conhecidas e célebres costumam 958 

ser corrigidos após sua morte. Eis alguns nomes próprios grafados de acordo com a norma 959 

padrão: Baltazar, Dinis... né?... Dinis a gente vê muito com z, né?... aqui tá com s... Hélio, 960 

Inês, Jussara, (xxx) com SS... Priscila, César...  Priscila/geralmente colocam y, ll, né/ 961 

enfeitam...  César, Felipe, Hortência, Isabel, Luís é com s... Luísa também... Taís... Na 962 

verdade a gente nem acha nem que tem norma pra/pra... nome próprio, porque de tanto 963 

as pessoas colocarem do jeito que QUER... mas existem algumas normas aí... 964 

((continuando a leitura)) e ainda sobrenomes: Barbosa, Cardoso, Pedrosa, Brás... que na 965 

maioria das vezes o pessoal usa com z, e é com s... Peres, Lopes, Queirós... 966 

 967 

L2: Sousa... 968 

 969 

L1: Sousa, Resende... acontecem muito essas mudanças, gente, no meio artístico, né?... 970 

por exemplo... você pegar o... nome da dupla Zezé di Camargo... aquele di é inventado... 971 

d-i... certo?... tem Camargo, mas aquele di, com aquela grafia, tá inventado aquilo, 972 

certo?... Então, eles inventam pra dar um... toque especial, chamar a atenção... enfim... 973 

eh/eh/eh:: e às vezes eles trocam até de nome, né?... muitas vezes... eles trocam de 974 

nome...BOM, GENTE, VAMO FAZER O SEGUINTE, AGORA É COM VOCÊS... 975 

((lendo) pratique... questões de um a cinco, cada um no seu caderno, vamo fazer 976 

rapidinho?... (+) ((A professora interrompe a gravação. Os alunos utilizam o restante da 977 

aula para fazer o exercício solicitado.)). 978 
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Transcrição – Aulas 7 e 8 (geminadas)105  

Assunto: Orientações para a reescrita da produção textual; o emprego do trema e do 

apóstrofo; conjunções coordenativas; orações coordenadas. 

Data: 26/05/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

 

                                                 
105 Pela mesma razão da aula anterior, os tremas foram mantidos nesta transcrição. 
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L1: eu vou esperar vocês se acomodarem pra depois a gente começar. (+) Bom, gente... 1 

eh/eh:: então HOJE... eu/eu já recebi um comunicado agora sobre (xxx) só um minuto... 2 

((A professora sai momentaneamente, para tirar da frente de sua sala um grupo de alunos 3 

de outra turma que estavam gritando e fazendo muita bagunça.)) (+) ((Retomando a aula)) 4 

ó, pessoal... ((ela fecha a porta da sala)) eh:: agora eu cheguei e tinha um aviso dizendo 5 

que de nove e meia... vão se reunir com alguns professores, não são todos... pelo menos 6 

comigo vão se reunir... pra fazer uma/uma:: questão do PDE... o Plano de 7 

Desenvolvimento da Escola... que é importante, que é pra vir verba pra escola... por 8 

exemplo, pra comprar carteiras, livros... coisas que vão beneficiar vocês. A gente vai ter 9 

essas duas primeiras aulas e seria a última. Então logicamente eu acho que eles vão 10 

liberar... a turma. Eh:: se liberar... o pessoal que tá no grupo de dança ((Trata-se do grupo 11 

de dança formado e coordenado pela docente para os festejos juninos da escola.)) pode 12 

ficar... porque eu/eu/V fica com vocês... tá?... pra vocês irem ensaiando. Teve uma 13 

(correção) aí do/da outra... da outra turma dizendo quadrilha... gente, eu não pensei em 14 

quadrilha primeiro... porque é muita gente... segundo... é aquela coisa de vestido... fica 15 

muito caro... tem que ter ensaio... eu não tenho tempo pra fazer... grupo de dança é uma 16 

coisa mais simples. O/no grupo de dança a gente pode fazer alguns passos de quadrilha... 17 

alguma coreografia... mas não...  18 

 19 

L2: ((ao fundo)) professora... pode (xxx)? 20 

 21 

L1: pode... só esse aviso pra vocês... ((Um aluno pede a palavra)) oi...  22 

 23 

L2: J ((outro professor da escola)) também vai tá nessa reunião, é?... J? 24 

 25 

L1: não sei. Provavelmente não.  26 

 27 

L2: que hora é a aula dele?  28 

 29 

L1: não, fiquem esperando... eh... a última minha não vai ter... porque eu vou tá nessa 30 

reunião. Agora... eh... o pessoal do grupo de dança fica ali pelo pátio... me pergunta... 31 

porque aí eu vou direcionar pra onde é que vocês vão. SÓ A MINHA. Eh... 32 

 33 

[L2: professora...] 34 

    35 

L1: eu queria frisar também, gente, assim... quando a gente é uma escola... SEMPRE 36 

esperem que alguém... OU da direção... ou da secretaria... ou um funcionário dar aviso se 37 

vai ter aula ou se não vai ter... porque:: nunca vão... pelo disse-me-disse... certo?... tem 38 

alunos aí em outra sala que... quando a gente atrasa um pouquinho... ou alguma coisa 39 

acontece...  40 

 41 

L2: (posso ir no banheiro)? 42 

 43 

L1: pode... aí diz “pode ir embora? Pode ir embora? Daqui pode ir embora?”... alguém 44 

ouve “embora” ... e de repente tá todo mundo junto... formando um motim pra ir embora. 45 

Eu digo a vocês... se não forem autorizados... quem vai se prejudicar são os alunos. 46 

Então... SÓ AJAM de acordo com a orientação da direção e da coordenação. (+) Bom... 47 

eu trouxe os textos de vocês... ((A professora se refere às resenhas produzidas pelos 48 

alunos)) hoje...  49 

 50 
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L2: ((chamando outro colega.)) ei... ei... ei... psiu... (xxx)... ei... 51 

 52 

L1: eh:: pra dar continuidade àquela nossa discussão. Vocês fizeram... eh/eh... esse 53 

texto... gente, qual o problema aí? (+) Você tá sem carteira? ((Trata-se de um aluno que 54 

está de pé, no fundo da sala.)) (+) Tem uma aqui. (+) Bom... eh/eh:: a gente fez/eu dei a 55 

orientação pra produção do texto... o filme... né... tintim por tintim... vocês fizeram o texto 56 

de vocês... faz oito dias... então eu corrigi e tá aqui ((A professora tem os textos em 57 

mãos)). Eu disse que ia dar uma nota... certo?... pelo:: pela primeira versão. Só que 58 

assim... eu achei que tinha algumas com muitos problemas. Então eu vou fazer o 59 

seguinte... eu só vou dar a nota final na segunda versão. Como é que vai ser? Vocês vão 60 

levar pra casa... ler as sugestões que eu fiz... eh/que eu dei aqui, as anotações... e aí vão 61 

reescrever. Depois vocês vão grampear a FOLHA em que escreveram a versão final 62 

depois dessa NESSA... ((A professora se refere à ficha de redação.)) que é pra eu perceber 63 

a evolução. Porque não adianta, né, reescrever e não melhorar nada. Aí dessa/comparando 64 

as duas é que eu vou dar a nota, que é o peso dez. Observem que... vocês/o que é que 65 

vocês entendem por reescrita, gente, eu queria perguntar a vocês. Reescrita... 66 

 67 

L2: escrever novamente. 68 

 69 

L1: escrever novamente. Tem aluno que acha que reescrever é escrever outro texto. Esse 70 

aluno tá certo?  71 

 72 

L2: não. 73 

 74 

L1: reescrever é pegar o que você JÁ escreveu e melhorar. Quando um professor diz que 75 

seu texto tá problemático, ele não diz que o seu texto não serve mais pra nada. Presta 76 

atenção nisso, tá? Você vai APROVEITAR esse texto e escrever outro melhor... a partir 77 

dele. Certo? Eh/eh:: então... quando eu peço pra reescrever... vocês vão ter que observar 78 

essas circunstâncias. Então... o que é que eu fiz? Eu saí fazendo anotações... na lateral... 79 

não risquei muito, né, pra não invadir muito os textos de vocês... quando tinha um 80 

problema de ortografia, né, que é o primeiro/a primeira no/questão que eu olho é se o 81 

texto tem sentido... se dá pra entender. Eu li não como uma pessoa que foi a professora 82 

de vocês ou que... assistiu o filme... eu li como se eu fosse um leitor qualquer, que 83 

nunca/nunca tivesse visto o filme e quisesse ler uma resenha sobre o filme. Então quando 84 

eu achei que alguma informação faltava, eu coloquei observação... um porquê... um/um:: 85 

de que forma... perguntas no meio do texto pra você ir respondendo a partir do que eu 86 

pergunto. Certo? Então primeiro eu observei se o texto tava... eh/eh:: organizado em 87 

termos de COERÊNCIA. O que é coerência, gente? É se tem lógica. DEPOIS... eu 88 

observei dentro dessa lógica se você não se contradizia. Ora... se uma:: houve alunos que 89 

colocaram assim... eh:: no filme os personagens... eh:: se amavam muito... aí lá na frente 90 

disse que eles não se entendiam bem. Então tem que (ver) se esse texto tá claro... eles se 91 

amavam ou eles não se amavam? Se eles se amavam e às vezes se desentendiam, tem que 92 

colocar que era ÀS VEZES. Porque se você colocar que eles se amavam e se detestavam 93 

ao mesmo tempo, você vai tá sendo contraditório... certo? Aí o leitor vai dizer “afinal, o 94 

que é que essa/essa criatura tá querendo dizer?”... certo? Outras pessoas não colocaram a 95 

opinião. Fizeram como resumo. Outras ainda colocaram uma opinião muito (particular)... 96 

“foi bom... porque é interessante... porque foi emocionante”. Não é esse tipo... que eu 97 

queria. Houve três textos, certo, que eu gostei muito. (Acho que não precisa nem 98 

reescrever), só se quiser passar a limpo com uma letra melhor... que eles atenderam 99 

assim... EM CHEIO... o que eu tinha pedido. Isso quer dizer que essas pessoas são 100 
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estrelas, né, e que ninguém vai chegar a ser como elas, CDF`s? Não. Todo mundo tem a 101 

capacidade de escrever o texto dessas pessoas... né... que eu digo que foram textos bons. 102 

Certo? Desde que observem a orientação. Muita gente não escreve bons textos porque... 103 

é desligado... não observa o que eu tô pedindo... não PÁRA pra pensar no texto antes de 104 

escrever... escreve de improviso... então um texto ele precisa se refletido. Por exemplo... 105 

eu vou ler aqui... eu não vou dizer o autor, porque eu num:: a/a minha intenção não é... 106 

eh:: exaltar uns e denegrir a imagem de/de outros... mas eu vou ler aqui um que eu gostei 107 

muito. Depois... a pessoa que eu tiver lendo sabe que é/que é dele ou dela, né?... eh:: 108 

porque eu acho que atingiu... e serve como um modelo... esse que eu trouxe... eh:: pra os 109 

outros que não conseguiram atingir ainda as/as minhas expectativas... mas podem ainda 110 

melhorar o texto. Deixa eu ver aqui (+) bom... ((lendo)) uma nova chance... o filme “Antes 111 

que termine o dia” é uma comédia romântica que foi lançada em 2004, dirigida por... Gil 112 

Junger, com roteiro de Christina Welsh e produzida por Jill Gilbert. Je/Jephrey Graup... 113 

nomes em inglês, né, tem uma série de nomes dos... produtores. Esse filme tem um elenco 114 

extraordinário, são todos (feras). Os au/os atores principais são... Jeniffer Love... aí diz 115 

todos os autores ((sic)) e os personagens.  Samantha Andrews... Andrews... que é Jeniffer 116 

Love... e Ian, Paul Nicholls, eram namorados, mas moravam juntos como marido e 117 

mulher. Samantha sempre quis demonstrar todo o seu amor por Ian, mas ele, muito 118 

ocupado com o seu trabalho, não tinha muito tempo para ela. Estava tudo bem, até que 119 

um dia tudo deu errado. Eles terminaram o namoro. Quando eles terminaram, aconteceu 120 

um a/um grave acidente que mudou a vida dos dois. No dia seguinte, Ian percebeu que 121 

acordou... novamente... no dia anterior. Com isso, ele teve uma nova chance para refazer 122 

tudo o que tinha feito de errado no dia anterior, mas só que desta vez ele fez tudo de forma 123 

correta. ((O texto lido é uma paráfrase quase literal da resenha presente em 124 

<http://www.adorocinema.com.br/filmes/antes-que-termine-o-dia/antes-que-termine-o-125 

dia.asp>. Cremos que a professora desconhecia o fato.)) Observa como a pessoa que 126 

fez/tem algumas coisinhas que eu vou pedir pra ela mudar... mas observa como dá pra 127 

pegar o fio da meada... do/do::/do filme com o texto da pessoa que escreveu, né? Você vê 128 

que há um encadeamento... há uma lógica... uma coisa após a outra. ((lendo)) 129 

Particularmente, gostei muito do filme, porque... sim, aí ele diz... fez tudo de forma 130 

correta... mas ele não diz o final do filme... ou ele ou ela... observa, gente... MUITAS 131 

pessoas colocaram o final do filme... e colocaram mais assim... “eu não queria que ele 132 

tivesse morrido... eu queria que os dois tivessem morrido”...  imagina pra quem não 133 

assistiu o filme ler isso... né?... então... dizer assim como ele disse... ele conseguiu no 134 

outro dia... fazer tudo de maneira correta e de repente ter um final surpreendente, porque 135 

vai deixar o leitor... fisgado. Aí o que acontece? Essas pessoas que colocaram eu coloquei 136 

“final do filme?!”... aí eu coloquei uma pergunta... que é justamente pra ela reelaborar. 137 

Na verdade, você não vai deixar de dizer coisas sobre o filme... você/mas você não vai 138 

dizer tudo... você vai só enunciar/insinuar, desculpem... é insinuação a/a expressão... hã:: 139 

((lendo)) eu particularmente gostei muito do filme, porque começa com comédia e 140 

termina com romance. Esse filme é bom porque desperta emoções diferentes. Tinha hora 141 

que dava vontade de rir, e também hora que dava vontade de chorar. É impossível não se 142 

comover com o gesto de amor que Ian demonstra para Samantha. Enfim, esse filme é uma 143 

ótima dica pra você assistir... nas horas vagas. Então eu acho que esse texto foi bom. 144 

Entendendo o quê? Isso aqui, gente, não é um texto... esse não é um texto de um 145 

especialista em cinema... né?... nem de um profissional de escrita... mas/nem de um 146 

adulto... é um texto feito por vocês... que são adolescentes... então... dentro da situação... 147 

eu acho que esse texto foi adequado. Tem alguns pontos a melhorar... quando eu entregar 148 

à pessoa ela vai saber que vai melhorar... são correções feitas no texto. Teve um/uns cinco 149 

textos fora esse que eu gostei também. Então eu vou chamar um por um... que eu vou 150 
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entregar... aí:: eu vou mos/essa pessoa vai ler os comentários que eu fiz... se não 151 

entender... certo?... porque lógico... eu queria escrever muito mais nos comentários... mas 152 

não dá... pra:: a/até por (uma questão de tempo) escrever uma cartinha pra cada um. Então 153 

eu vou complementando oralmente a orientação. Vocês vão levar pra casa... segunda-154 

feira vocês vão trazer... a OUTRA versão... a versão melhorada... grampeada nessa. Aí 155 

sim isso vai ser a nota. Quando terminar... EU queria fazer assim... que a gente pegasse 156 

as resenhas de TODOS... eu não vou escolher, por exemplo, a melhor e a/pra publicar... 157 

e a pior não. De todos. Todo mundo num tá tendo chance de melhorar? Então... aí a 158 

gente/eu queria... se o laboratório ((de informática)) tiver acionado... mas eu num acho 159 

que antes do São João num vai tá, né?... que a gente digitasse e imprimisse pra expor. Se 160 

a gente não conseguir assim, aí todo mundo faz uma letra bem caprichada pra eu xerocar 161 

e expor... esses textos. Aqui na escola ou com F ((a diretora da escola)), vamo ver como 162 

é que a gente vai fazer... pra que outros leiam também, pra não ficar só comigo. Certo? 163 

Primeiro eu vou fazer circular aqui... todo mundo vai ler o texto do/do outro... depois (vai 164 

circular). Aí tem gente que diz “eu tenho vergonha”. Gente, se você escreve... é/é pro 165 

outro... né?... o único texto que eu acho que não se escreve pro outro ler é o diário... 166 

pessoal... porque aí ninguém vai... né... é até:: é constrangedor se alguém for ler seu diário. 167 

Fora isso... todo texto que você escreve é pro outro... essa história de ter vergonha de 168 

mostrar... a gente tem que superar isso, tá? (+) Bom... eh:: eu vou chamando as pessoas e 169 

vou comentando um pouquinho. Sim... os problemas de ortografia, gente, eu num/por 170 

exemplo, tá faltando um acento... eu não coloquei o acento não. Eu fiz um círculo... 171 

naquela palavra... se ela tiver um círculo, você já vai saber que ela tem problema. Aí você 172 

vai tentar... descobrir... investigar... por/por/por que eu fiz esse círculo. Pode haver aqui 173 

palavras que eu não marquei... que são problemas de ortografia... tá?... eh/eh:: se você 174 

notar que tá com problema no texto, você corrige perfeitamente. Outra coisa... algumas 175 

pessoas tão com problemas seriíssimos no uso da pontuação. Eu não tive como colocar a 176 

pontuação toda... mas eu acho que é um tópico que eu vou abordar ainda... se der nesse 177 

semestre... eh:: nesse bimestre... pra gente melhorar essa questão da pontuação. Uma 178 

pontuação errada ou a não-pontuação ela compromete o/a/a:: a leitura, né? Pra eu ler ficou 179 

muito difícil. Eu não entendia esse texto porque eu não sabia onde é que terminava o 180 

parágrafo... onde é que começava outro... onde é que terminava uma ideia... onde é que 181 

começa a outra... então tem que melhorar isso aí. ((A professora começa a chamar os 182 

alunos para receberem suas produções textuais.)) Eh:: eu tô aqui com  a de D (+) S (+) W 183 

(+) S (+) A (+) C (+) L (+) sim, gente, a maioria colocou o título o mesmo nome do 184 

filme... aí você vai perguntar “G, é errado?”. Não é. Eu tava/vi:: resenhas que têm como 185 

título o mesmo nome. Só que você pode escrever o texto... dependendo de como for seu 186 

texto... eh:: a impressão que você teve do/do filme... ou a maneira como você escreveu 187 

seu texto... você pode... criar outro título. Como esse que eu li... ainda agora... né?... eh:: 188 

L (+) “Antes que termine o dia”... (era o mesmo título)... R (+) M (+) R (+) R (+) T (+) E 189 

(+) R (+) P (+) A M (+) I... ((dirigindo-se à aluna)) ô I... eu achei bom o teu texto... agora 190 

eu achei que você escreveu um negócio aqui... eh:: (deixa eu ver)... ((A professora aponta 191 

com o dedo a ocorrência no texto da aluna, mostrando o ponto a ser melhorado)) (+) EH:: 192 

A (+) M (+) J P (+) M (+) gente, eu não tô eh/parabenizando quem fez bons textos... 193 

porque todas as/as/as opiniões estão/tão marcadas aí. Quem escreveu um bom texto tá 194 

escrito... certo?... porque também eu quero passar a ideia de que todos são capazes de 195 

produzir um bom texto. T e W...  ((Dirigindo-se a um aluno)) olhe... esse texto você vai 196 

ter que reescrever mas só algumas questões de pontuação... tá?... você... dá uma relida... 197 

BOM, gente... eh:: todo mundo entendeu a/as observações que eu fiz aí? (+) sim ou não?  198 

 199 

L2: ((ao fundo)) eu entendi. 200 
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 201 

L1: teve alguma coisa que eu coloquei que você não entendeu por que que eu coloquei?... 202 

ficou claro?... quando eu coloquei “ideias confusas”... eu convido a pessoa que eu 203 

coloquei esse termo... a:: parar em casa e ler o texto como se não fosse ele o autor... como 204 

se ele fosse outra pessoa, que não soubesse do filme... pra ver se ele mesmo entendia... 205 

tá? Se você... pensar... como/com a cabeça do leitor... você consegue escrever melhor... 206 

certo?... porque a gente/PRA gente tá muito claro o texto... mas pra outra pessoa que vai 207 

ler não está. (+) ((Um aluno vem até a professora solicitar um esclarecimento sobre a 208 

produção.)) oi. 209 

 210 

L2: (é pra botar na parcial ou no final?) ((Não conseguimos discernir o contexto da 211 

pergunta do aluno.))  212 

 213 

L1: sim... não, porque você escreveu o fim do filme... não era pra escrever... foi 214 

justamente isso ((Professora e alunos riem.)) hã:: sim, aí você tem que justificar... por que 215 

são boas?... por que você considerou boas?... OUTRA COISA, GENTE... deixa eu 216 

lembrar pra vocês... olhe (+) ((Outro aluno chega até a professora. Entretanto, ele fala tão 217 

baixo que a sua voz ficou indiscernível.)) oi.  218 

 219 

L2: (xxx) 220 

 221 

L1: é confuso... eu não entendi não... tá? GENTE, outra coisa interessante... olha... a gente 222 

avalia um texto desde a intenção de... se tem sentido... se atendeu às expectativas dentro 223 

do que eu orientei... certo?... se teve coe/coerência... mas avalia também a/o número de 224 

informações... né? Tem gente que é MUITO resumido... deixa a desejar... o texto fica até 225 

(mesquinho)... porque:: não trouxe muita informação. Não tô querendo dizer “ah, 226 

professora, então vamo colocar o final do filme”. Não. Mas tem coisas sobre o filme que 227 

você pode pegar uma cena e comentar. Alguém comentou a cena do filme em que... a 228 

atriz... realiza o sonho de cantar pra platéia. Então isso é uma coisa que é chamativo 229 

num/num texto. Você comentar um trecho do filme. Aquele que mais lhe chamou a 230 

atenção. Na reescrita, pensem nisso. Por exemplo... eh... T... tu lembra de uma cena que 231 

lhe chamou a atenção?... no texto... no/no filme? (+) nenhuma lhe surpreendeu?... 232 

nenhuma você gostou mais? ((A aluna assente com a cabeça, afirmativamente)). De qual? 233 

 234 

L2: quando ele tira ela da cidade.  235 

 236 

L1: quando ele tira ela da cidade. Pronto... então você pode acrescentar pro seu texto... 237 

né... que um dos momentos mais emocionantes é quando ele resolve passar uma tarde 238 

com a mulher amada, né? Então você pode construir seu texto a partir dessa informação. 239 

DEPOIS aí vem a questão ortográfica que eu já falei... de pontuação, de acentuação... 240 

gente POR FAVOR... olha, presta atenção... MUITAS pessoas, gente/eu acho que de/ tem 241 

o quê... trinta textos... eu encontrei uns dez... com pessoas que colocam maiúsculo no 242 

meio da frase. Isso é uma tecla que eu nem bato mais, porque isso é tão... do ensino 243 

fundamental... e a gente já tá na oitava série, nono ano... que eu não bato mais nem nessa 244 

tecla. Aí o que que acontece? O leitor fica com uma dúvida... “será que ele tá começando 245 

uma nova frase?”... mas aí pelo contexto a gente vê que não. Pessoas que não... não 246 

sabem... eh/eh:: eu não sei se não sabem ou é mania... né?... 247 

 248 

  [L2: mania...] 249 

 250 



221 

 

 

L1: usar no momento ideal maiúscula e minúscula... eu coloquei muito isso também. É 251 

um detalhe, gente? É. Mas é um detalhe que compromete o entendimento. Então tem que 252 

ter cuidado pra não... prejudicar o entendimento do leitor... certo?... e teve gente que 253 

colocou maiúscula no meio da frase e colocou o nome dos personagens de minúscula. 254 

Então tem que ver aí... porque nome próprio TEM que ter maiúscula... início da frase 255 

TEM que ter maiúscula... nomes de lugares TÊM que ter maiúscula... agora nos 256 

outros/nos demais não precisa. Certo, gente? Então uma observação pra vocês. Há alguma 257 

dúvida ainda? OLHE... quando for... eh... segunda, vocês vão ter que trazer esse texto aí... 258 

porque aí eu já vou a partir dele também trazer alguns exemplos do conteúdo que eu vou 259 

dar hoje. Então... (vamo tentar)... vocês têm tempo de sobra pra trazer segunda-feira. Tá 260 

bom? Bom... agora (+) na última aula a gente trabalhou aquela história do/do/do:: 261 

apóstrofo... o:: ((Um aluno vem falar com a professora.)) diga. 262 

 263 

L2: ((falando muito baixo)) esse texto (xxx) pode digitar?  264 

 265 

L1: pode. Quem tiver disponível... não é obrigado... como também se quiser trazer 266 

digitado, não tem problema. Certo? 267 

 268 

L2: repete... é pra entregar à senhora a:: pra receber agora. 269 

 270 

L1: segunda. Sim, gente, coloca aí a data de entrega... segunda é dia o quê?... dois? 271 

 272 

L2: é.  273 

 274 

L1: dois de junho. 275 

 276 

L2: é.  277 

 278 

L1: dia dois de junho. (+) Peguem o livro, por favor. (+) A gente estudou o uso do trema, 279 

do apóstrofo e a grafia de nomes próprios. Aí eu pedi pra vocês fazerem o exercício, num 280 

foi? A gente corrigiu, não? 281 

 282 

L2: não. 283 

 284 

L1: vamo corrigir.  285 

 286 

L2: professora... a gente entrega a atividade numa folha de caderno? 287 

 288 

L1: sim, gente... a folha pra fazer o texto eu podia dar a vocês uma folha de ofício, né, 289 

pra vocês passarem a limpo?... melhor do que folha de caderno. Eu vou providenciar pra 290 

trazer até a terceira aula, viu? (+) Página oitenta e um do livro. (+) 291 

 292 

L2: que página do livro? 293 

 294 

L1: oi? 295 

 296 

L2: que página do livro? 297 

 298 

L1: oitenta e um. (+) Pronto? (+) Olhe... ele colocou aí num quadro... certo?... no 299 

exercício...presta atenção... J?   300 
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 301 

L2: oi. 302 

 303 

L1: tem alguém que tá sem material ainda?  304 

 305 

L2: ((ao fundo)) eu não tenho o livro, professora. 306 

 307 

L1: tu num tem livro não?  308 

 309 

L2: não. 310 

 311 

L1: essa menina que chegou agora... ((referindo-se à aluna novata)) você tem? Oi? ((A 312 

aluna assente negativamente.)) Eu esqueci teu nome... eu vou ver se eu consigo aí... se 313 

ainda tem os livros pra vocês. Eh:: não... vocês podem... (xxx)  314 

 315 

L2: aqui, professora... eu tenho um aqui. ((A professora junta os dois alunos sem o 316 

material didático com outros dois que o possuem.))  317 

 318 

L1: traz só a cadeira.  319 

 320 

L2: eu vou levar. 321 

 322 

L1: (tem cadeira.)... página oitenta e um... abram aí, por favor. (+) Bom (+) Vamo 323 

corrigir, né, rapidinho porque eu já tenho outro assunto. Certo? Voltando àquela história 324 

do trema... a gente lembra por que é que usa trema, gente?... eu tô lembrada não, me 325 

lembrem aí...  326 

 327 

L2: o trema? 328 

 329 

L1: pra que eu uso o trema? (+) não venha dizer que é pra (xxx) não porque foi a resposta 330 

de um aluno ali da outra sala, viu, gente? TREMA é um sinal gráfico... é uma acentuação. 331 

Dois pontinhos... em cima de que:: letra/vogal? 332 

 333 

L3: u. 334 

 335 

L1: eu só uso trema quando...?  336 

 337 

L2: for... átona... quando for átona... pingüim.  338 

 339 

L1: eu quiser marcar a pronúncia do... u. Após o Q...  340 

 341 

L2: ou g.  342 

 343 

L1: ou o G. Certo? Então aí eu tenho uma/uma série de palavras... eu vou lendo e vocês 344 

vão dizendo se tem trema ou não. Lembrando que... isso é um uso tradicional... tá sendo 345 

mudado. 346 

 347 

  [L2: e é obrigado... professora?] 348 

 349 
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L1: abolido... o uso do trema... mas enquanto não foi oficialmente fechado isso a gente 350 

vai estudando aqui, tá? (+) ((lendo)) lingüiça... 351 

 352 

L2: é.  353 

 354 

L3: tem. 355 

 356 

L1: tem... pronuncia, né?... quieto... 357 

 358 

L3: não. 359 

 360 

L1: ninguém diz “qüieto”, né? 361 

 362 

L2: não.  363 

 364 

L1: conseqüência... 365 

 366 

L3: tem.   367 

 368 

L1: tem. ((dirigindo-se a um aluno)) senta direito, senão você vai (virar). Maquiagem... 369 

tem? Maquiagem... 370 

 371 

L3: não. 372 

 373 

L1: não. Tranqüilidade... 374 

 375 

L3: tem. 376 

 377 

L1: esquentar... 378 

 379 

L3: não.  380 

 381 

L1: não. hesitar... 382 

 383 

L3: não. 384 

 385 

L1: régua...  386 

 387 

L3: tem. 388 

 389 

L1: tem... esquadra... 390 

 391 

L3: tem. ((A professora deixou escapar a grafia correta das palavras “régua” e “esquadra”, 392 

que não possuem trema.)) 393 

 394 

L1: quietude... 395 

 396 

L3: não.    397 

 398 

L1: eloqüente... 399 
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 400 

L3: tem.  401 

 402 

L1: observa, gente, que às vezes a gente precisa conhecer a palavra pra ver se tem ou 403 

não... saber qual é a sua pronúncia... né?... e esguicho? 404 

 405 

L3: não.  406 

 407 

L1: o que é esguicho, gente?  408 

 409 

L2: sei não... (esguichar água)? 410 

 411 

L1: geralmente, se diz, né, se usa na expressão “esguicho de água”.  (+) é:: o que a gente... 412 

chama popularmente de “cheringa”, já ouviram falar?   413 

 414 

L3: não. 415 

 416 

L2: cheringa?!   417 

 418 

L1: olhem... é interessante que/a/a gente discutiu isso na outra sala... vocês sabem o que 419 

é cheringa?... você liga a torneira aí a água cheringa.  420 

 421 

L2: a::h...  422 

 423 

L1: sabem de onde é que vem “cheringa”?   424 

 425 

L2: não. (o termo é seringa).  426 

 427 

L1: vocês sabem de onde vem o termo “cheringa”?   428 

 429 

L2: sei. (xxx)... ele num sabe não. 430 

 431 

L1: vem da pronúncia... da variação da pronúncia da palavra “seringa”. Vocês sabiam 432 

disso? 433 

 434 

L2: eu sei (xxx) 435 

 436 

  [L1: eu peguei isso na internet.]  437 

 438 

L1: a palavra “seringa”... se você observar... se você encher uma seringa d`água... o que 439 

sai é um esguicho d`água... né?... aí “tá cheringando”... tá o quê?... tá esborrando... tá... 440 

eh... saindo aquele formato da água. (+) Ó (+) ((retomando a correção do exercício)) ele 441 

vai pedir no dois pra gente conjugar o verbo... UNICAMENTE com o objetivo... de ver 442 

se na conjugação o trema permanece... tá? Então a gente vai ver rapidinho como é que 443 

fica. Gente, presta atenção, porque eu não posso escrever no quadro... então vocês vão ter 444 

que prestar atenção no que eu falo... somente... pra poder corrigir. Eh:: eu agüento...  445 

 446 

L2: certo. 447 

 448 

L1: tu agüentas...  449 
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 450 

L2: certo. 451 

 452 

L1: continuando...  453 

 454 

L3: ele agüenta. 455 

 456 

L1: ele agüenta...  457 

 458 

L3: nós agüentamos... vós agüentais... 459 

 460 

L1: vós agüentais...  461 

 462 

L3: eles agüentam. 463 

 464 

L1: OLHE... EU quando eu olhei pro exercício eu pensei “isso é um exercício leso”... 465 

esse negócio de conjugar verbo é uma leseira...  466 

 467 

  [L2: é verdade.] 468 

 469 

L1: aí (é o tipo da coisa)... a gente chegou na outra turma... um aluno assim bem danado...  470 

 471 

  [L2: F.] 472 

 473 

L1: um nome... F, pronto... aí vamo criar uma frase... eu agüento F... tu agüentas F...  474 

 475 

  [L2: ((Trata-se do aluno F.)) não...] 476 

 477 

L1: ELE agüenta F...  478 

 479 

L3: ((risos)) 480 

 481 

L2: ((ao fundo)) J P, professora. 482 

 483 

L1: NÓS agüentamos F...  484 

 485 

  [L2: eita...] 486 

 487 

L1: VÓS... agüentais F... eles agüentam F. Só pra gente dar um sentido nesse exercício, 488 

porque ele é muito... eh... lesinho... a gente ficar só conjugando. Aí adivinha quem foi o/o 489 

aluno da outra sala? 490 

 491 

L3: J. 492 

 493 

L1: com certeza.  494 

 495 

L2: ((risos)) 496 

 497 
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L1: ó... aí a/na/a gente viu alguma mudança no uso do trema?... ou na/na/na/da/no/do g-498 

u?... eu agüento, tu agüentas, ele agüenta? Nenhuma. Agora vamos ver... qual a (próxima) 499 

palavra? ((do exercício)) 500 

 501 

L3: conseguir. 502 

 503 

L1: conseguir... não usa trema, né? Mas aí vejam... eu CONSIGO... como é que eu 504 

escrevo?  505 

 506 

L2: c-o-n-s-i-g-o. ((aluno soletra)) 507 

 508 

L1: g-u-o?  509 

 510 

L2: não... GO... g-o.  511 

 512 

L1: é ESSA a pegadinha da questão...  513 

 514 

L3: ((Vozes indistintas)) 515 

 516 

L1: EU CONSIGO... é G-O no final. Apesar do verbo ser “conseguir”... g-u-i-r... ((Um 517 

aluno de outra turma chega à porta da sala, chamando a professora)). 518 

 519 

L2: professora, tá chamando. 520 

 521 

L1: só um minuto ((A professora deixa a sala por breves minutos para atender ao aluno.)) 522 

(+) GENTE... EH... quando eu digo EU CONSIGO... eu não digo “eu consiguo” ou 523 

escrevo g-u-o... eu digo g... eu/eu escrevo g-o... tá?... aí tu consegues... aí consegue volta... 524 

g-u-e-s... ele consegue... nós conseguimos... vós conseguis... eles conseguem.  Aí vamos 525 

criar a frase toda. EU consigo agüentar... F. 526 

 527 

L2: eita:: 528 

 529 

L3: ((risos)) 530 

 531 

L1: tu consegues agüentar F ((risos)) e assim vai... OLHA... mas (é justamente pra 532 

mostrar que) algum, assim... algumas flexões...   533 

 534 

[L2: a senhora poderia dar o visto agora?]  535 

 536 

L3: ((todos gritam e batem palmas)) EEEEHHH::  537 

 538 

L1: gente, fiquem sentados que eu passo pegando, tá?  539 

 540 

L3: ((vozes indistintas)) 541 

 542 

L1: Ó... (+) PRÓXIMO...  NÚMERO TRÊS... aí no três, gente, vocês podem pegar a 543 

expressão... e construir outra a partir dela (no caso com) o apóstrofo... então a gente vai 544 

ter (+) ((lendo)) OLHOS rasos de água... como é que fica?  545 

 546 

L2: olhos rasos d`água... 547 
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 548 

L1: olhos rasos d`água... aí d... apóstrofo...água.  549 

 550 

L1: ((lendo)) pau d’alho... de alho... quer dizer...  551 

 552 

L3: pau d`alho. 553 

 554 

L1: fica pau d... pa/eh/apóstrofo... alho.  555 

 556 

L1: ((lendo)) Conde de EU... Conde d`Eu... d... apóstrofo... e-u.  557 

 558 

L2: exatamente. 559 

 560 

L1: ((lendo)) Vozes da África. 561 

  562 

L3: vozes d’África. 563 

 564 

L1: hã?  565 

 566 

L3: vozes d`África. 567 

 568 

L1: vozes d’África... então vozes... d... apóstrofo... África. OLHA a/a... presta atenção 569 

aqui, gente... quando você usa o apóstrofo que o nome é próprio e que vem depois... ele 570 

continua em letra maiúscula, tá? Não muda não. Hã:: o quatro era para pesquisar, vocês 571 

pesquisaram?  572 

 573 

L3: não... não...  574 

 575 

L1: ((lendo)) pesquise em livros, revistas e principalmente em poemas arti/antigos, dois 576 

exemplos do emprego do apóstrofo. Apresente-os aos/para seus colegas. Ninguém 577 

pesquisou?   Por quê?   578 

 579 

L3: ((alunos dão explicações, falando ao mesmo tempo.)) 580 

 581 

L1: (tinha uma lista no livro)... cadê seu livro? Gente, olhe, por favor... eu não admito eu 582 

dando aula e o aluno com o livro fechado não... quem eu pegar da próxima vez com o 583 

livro fechado, viu, gente, eu vou tirar de sala... não tem condição um negócio desses... 584 

certo? (+) Cadê o seu livro? (+) Então vamo avançar, né?... no cinco... eu não posso ficar 585 

esperando... no cinco é pra você PEGAR ah/essas palavras... que tem aí... e escrever de 586 

acordo com a grafia... da/das normas ortográficas... porém eu entendo que... não existe 587 

norma/norma ortográfica pra nome, uma vez que as pessoas têm liberdade pra usar “s” 588 

ou “z”... duplicar letras ou não... né?...  colocar acento ou não. Então pra mim... eu acho 589 

que é meio estranho isso... mas de todo o jeito... como a gente tem um referencial aqui... 590 

então vamo fazer a equivalência (+). CÉSAR aqui tá dizendo que é com “s” e acento, né? 591 

Luísa com “s”... Luisinho também... TERESA também com “s”... Sônia falta o 592 

circunflexo, não é isso?... no “o”... Estácio tá certo... Joãozinho com “z”...   593 

 594 

L2: presente.  595 

 596 
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L1: Matoso com “s”... (Mendes) com “s”... (Hortênsia) tá certo... Roseli tá certo... Rosália 597 

faltou o agudo no “a”. Se você perceber... se eu tiro o agudo de Rosália... vira Rosalia... 598 

pode/pode até ser outro nome... Áurea tá certo... Mário falta o acento e (Sandra) não tem... 599 

tá bom? ((ironizando)) Fechando SUPER demorado o exercício (+) Difícil... pronto, 600 

gente? Alguma dúvida?  601 

 602 

L2: não. 603 

 604 

L1: ok. Eu queria que vocês agora... já que eu não tô podendo escrever no quadro... W, 605 

pega lá pra mim o giz só pra algumas coisas eu escrever. 606 

 607 

L3: ((Vozes indistintas)) 608 

 609 

L1: ó... AGORA vocês vão abrir o/o livro na página setenta e quatro... certo?... para deixar 610 

ele aberto pra quando precisar tá aberto. 611 

 612 

L2: setenta? 613 

 614 

L1: setenta e quatro.    615 

 616 

L3: ((alunos falando ao fundo))  617 

 618 

L1: E PEGUEM o/o caderno... só pra gente revisar um pouquinho... de conjunções/das 619 

conjunções que a gente estudou no começo do bimestre (+) Conjunções coordenativas.  620 

 621 

((som de cadeira arrastando – professora admoesta uma aluna)) 622 

 623 

L1: (+) ((risos ao fundo - professora dando atenção a uma aluna)) pega aquele teu resumo 624 

que eu copiei no quadro... tu num copiasse não? 625 

 626 

L2: resenha? 627 

 628 

L1: um resumo que eu copiei no quadro.  GENTE, quem copiou o resumo que eu copiei 629 

no quadro?... tinha no/no caderno?... sobre conjunções coordenativas... 630 

 631 

L2: eu não copiei não. 632 

 633 

L1: hum?... eu não copiei uma explicação no quadro... sobre as conjunções?  634 

 635 

L2: ((passando as páginas do caderno)) conjunções... conjunções...  636 

 637 

L1: ninguém copiou?  638 

 639 

L3: ((Vozes indistintas))  640 

 641 

L2: R... tu fizesse?  642 

 643 
L1: (+) AH::... eu acho que é porque eu disse que não precisava copiar porque já tinha, 644 

n`era?  645 

 646 
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L2: é. 647 

 648 

L1: ((a professora solicita a um aluno que apague o quadro para ela)) tu apaga aqui? (+) 649 

OLHA...  650 

 651 

L2: fecha a janela. 652 

 653 

L1: gente, eu não vou copiar no quadro não... OLHE... eh:: (+) a aula de três semanas 654 

atrás... eu trabalhei com vocês...  eh:: PRIMEIRO... que na morfologia existiam dez 655 

classes de palavras... e que essas dez classes de palavras servem para agrupar... as palavras 656 

da língua... a/relacionadas a uma determinada característica... tá? Uma delas é indicar o 657 

que são as conjunções. Vocês lembram qual... qual era a/a:: o conceito de conjunções/ou 658 

pra que  servem as conjunções? (+) Hein, gente? Eu passei acho que umas três ou quatro 659 

aulas nesse assunto. (+)  660 

 661 

L3: ((Vozes indistintas)) 662 

 663 

L1: HEIN, GENTE? EU TÔ RECORDANDO o que eu já trabalhei, eu não tô dando 664 

assunto novo não. CONJUNÇÕES eu já trabalhei, já fiz exercício... certo? Conjunções tá 665 

na página (+)  666 

 667 

L2: (diz aí, doido.)  668 

 669 

L1: ainda tem que olhar aí em que página tá... (+) conjunção coordenativa... tá na página 670 

setenta e dois... certo? (+) conjunções... então... EU falei pra vocês de uma forma bem 671 

simples... que conjunções são aquelas expressões utilizadas... tá?... ou  a/aquelas palavras 672 

utilizadas... QUANDO eu preciso UNIR uma oração a outra no período... certo? E:: essas 673 

conjunções... que unem essas orações... elas vão ser chamadas de coordenativas... porque 674 

elas vão coordenar uma oração após a outra... estabelecendo uma relação de SENTIDO 675 

entre as duas orações unidas. E AÍ eu falei pra vocês que existem cinco tipos de 676 

conjunções. Quais são?  677 

 678 

L2: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.  679 

 680 

L1: É IMPORTANTE SABER a nomenclatura? É... mas mais importante é saber por que 681 

usar e  quando usar... presta atenção comigo. SE EU digo... eu até usei... esse exemplo, 682 

né?... vamo pegar ((escrevendo no quadro)) João... foi à feira... BEM SIMPLEZINHO... 683 

e comprou...  rapadura. (+) A ORAÇÃO “comprar rapadura”... traz... uma informação 684 

adicional... à oração “ir à feira”. ENTÃO o que é o “e” aqui nessa oração? 685 

 686 

L2: aditiva. 687 

 688 

L1: hã?... é uma conjunção.  689 

 690 

L2: conjunção.  691 

 692 

L1: mas dentro/dentro aí, mas dentro/dentre as cinco que eu disse que existiam... a 693 

aditiva... explicativa... adversativa... alternativa e conclusiva... é o quê? 694 

 695 

  [L2: aditiva.] 696 
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 697 

L3: aditiva. 698 

 699 

L1: aditiva. Por quê? Porque o “e” vai somar ideias... uma ideia vai trazer a outra... AÍ 700 

vamo tentar aqui formar um enunciado que tem a ver com/com nossas aulas... com o 701 

nosso contexto... CERTO? Eh/eh:: pra usar outra conjunção, um exemplo... ((escrevendo 702 

no quadro)) L... é assim, é? ((A professora pergunta se a grafia do nome está correta)).  703 

 704 

L2: não. 705 

 706 

L1: então finge que é. 707 

 708 

L2: ((risos)) 709 

 710 

L1: ((escrevendo no quadro)) L... se esforçou... (xxx) mas...  711 

 712 

  [L2: não conseguiu.] 713 

 714 

L1: não... conseguiu... conseguiu o quê, L? Diz aí?  715 

 716 

L2: comprar rapadura!  717 

 718 

L3: ((risos)) 719 

 720 

L1: ((risos)) conseguiu o quê? Diz aí... 721 

 722 

L2: (comprar uma cadeira.) 723 

 724 

L1: chegar cedo... por exemplo. 725 

 726 

L2: na escola... 727 

 728 

L1: certo?  729 

 730 

L2: chegar aonde? 731 

 732 

L1: hã:: digamos que isso está inse/dentro de um contexto maior e eu sei que é na escola,  733 

tá? ((lendo)) “L se esforçou, mas não conseguiu chegar cedo”.  Eu tenho aqui... “L se 734 

esforçou” é uma oração... “não consegui chegar cedo” outra. Então aí eu tenho o mas... 735 

que vai funcionar como... 736 

 737 

L2: aditiva. 738 

 739 

L1: conjunção. SÓ que olha... na primeira... eu tenho uma IDEIA... certo? Que era 740 

somada a outra ideia, por isso aditiva. Já aqui a ideia que vem depois é uma ideia 741 

CONTRÁRIA, ADVERSA à primeira. OLHA, qual seria a lógica de se esforçar? Chegar 742 

cedo, né? Se não conseguiu chegar cedo é porque essa ideia é adversa... é o contrário. Por 743 

isso que eu digo que a conjunção é adversativa. Porque a IDEIA que é introduzida... a 744 

oração que ela introduziu  ela é contrária...certo?... agora se eu colocasse... ao contrário 745 

disso (+) “L esforçou-se E:: conseguiu chegar cedo”, aí seria... aditiva... né? Agora se eu 746 
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disser “L esforçou-se... portanto... conseguiu chegar cedo”... esse “portanto” pode ser o 747 

quê?  748 

 749 

L2: ((ao fundo)) conclusiva. 750 

 751 

L1: CONJUNÇÃO... de que tipo? 752 

 753 

L2: conclusiva. 754 

 755 

L1: por que conclusiva?  Porque no livro tem dizendo que “portanto” é conclusiva? Eu 756 

não quero essa lógica... eu quero que vocês saibam que é conclusiva... pela lógica DA 757 

oração.   758 

 759 

L2: porque introduz conclusão.  760 

 761 

L1: porque introduziu um enunciado... que é uma conclusão com relação à primeira... 762 

oração. “L esforçou-se” é a primeira oração. A conclusão dessa ideia que ela “se 763 

esforçou” é dizer que ela conseguiu chegar cedo e aí o uso do “portanto”. Tão entendendo 764 

gente? Não precisa em casa se matar pra estudar, quais são as conclusivas? “portanto, 765 

logo, tãrãrã...” NÃO PRECISA. Quais são as/as... adversativas? “mas, porém, contudo, 766 

todavia, no entanto”. 767 

 768 

L2: (apois ((sic)) eu já decorei o que é aditiva.)  769 

 770 

L1: NÃO precisa decorar isso... se você entender a LÓGICA do uso,  dentro da oração, 771 

você já sabe quando você vai tá diante de uma aditiva, de uma conclusiva, de uma 772 

adversativa... certo? Agora se eu disser... eh:: “L esforçou-se (+) porque conseguiu chegar 773 

cedo”. Porque junto sem acento, só lembrando disso, tá? o porquê ele sempre insere o 774 

quê?... uma explicação. Então eu sei que é:: conjunção e é explicativa, porque o que vai 775 

vir depois vai explicar... o que trouxe antes, certo? E AINDA tem umas chamadas de 776 

alternativas...  777 

 778 

L2: ôxe... 779 

 780 

L1: né? Se eu disser... hã:: “ou... ela chega... cedo... ou não... vou mais”. OLHA, OU ela 781 

chega cedo ou eu não vou mais... então eu tenho aqui... “ou e ou” que são conjunções... 782 

como é o nome, gente?... das que tem aí na página....  783 

 784 

[L2: alternativas...] 785 

 786 

L1: setenta e três... hã?... ALTERNATIVAS... por quê? Porque vão/vão colocar uma 787 

oração... sendo uma alternativa da outra. Só existem dois tipos dessa, é bem fácil... ou/ou 788 

e ora/ora. Gente, LEMBRARAM agora de conjunção daquelas aulas que a gente 789 

trabalhou? É importante lembrar porque o conceito que eu vou começar a trabalhar agora 790 

vai depender de ter entendido isso... certo? Se você não entendeu essa relação aí fica 791 

difícil continuar. Virou bola de neve... POSSO avançar? Ok. (+) Quem tiver ainda alguma 792 

dúvida, ou não tiver frisado bem... na página meia três tem uns quadrinhos laranja que 793 

vão trazer toda essa noção de conjunções. Aí::  a gente tava em que página?... que eu pedi 794 

para abrir? 795 

 796 
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L3: setenta e três. 797 

 798 

L1: setenta e quatro...  799 

 800 

L2: meia três, gente. 801 

 802 

L1: ((alunos falam ao fundo)) setenta e quatro. AGORA a gente vai trabalhar orações... 803 

coordenadas. GENTE, o que é que vocês acham que tem a ver... conjunções coordenativas 804 

e orações coordenadas? (+) no nome... alguma coisa se parece?  805 

 806 

L3: parece. 807 

 808 

L1: OLHA... aqui  eu acabei de falar de orações... EU DISSE QUE as conjunções são 809 

coordenativas. Se elas são coordenativas é porque elas transformam aquelas orações em 810 

COORDE...nadas... e aí, por isso que eu frisei tanto antes de a gente fazer esse exercício 811 

aqui. Hã? ((alunos conversam e riem ao fundo)) Vamos pegar aí. Viu? ((risos – alunos 812 

fazem gracejos com as palavras “coordenada” e “coordenativa”.)) É uma oração 813 

coordenada... a conjunção é que é coordenativa. ((repreendendo o aluno)) L... ((risos dos 814 

alunos)) (+) é engraçado, gente, porque às vezes quem tá rindo sabe menos do que quem 815 

(tá fazendo o exercício).   816 

 817 

L2: é porque (ele tá confundindo)… 818 

 819 

L1: mas eu... não/não:: L,  porque eu acho assim... muitas vezes... é/é uma coisa inocente, 820 

besta... mas quando o aluno faz uma pergunta... que os outros ficam tomando/tomando (o 821 

controle)...  822 

 823 

  [L2: mas é que (xxx).] 824 

 825 

L1: L, deixa eu terminar de falar. A gente fica zonando... a gente acaba... causando/eu 826 

não tô dizendo que é você nem que é com F... eu tô dizendo com qualquer um... causando 827 

nele a falta de vontade de perguntar... porque os outros estão rindo... aí eu penso, eu paro 828 

e penso. S riu... se M riu... se eu perguntasse AOS DOIS... a diferença entre coordenativa 829 

e coordenada... vocês não iam saber... então, gente... PENSE até antes de rir... certo?... 830 

PENSE até antes de rir... tá?  É isso que eu queria dizer a vocês. Ó.. eu tenho aí... na 831 

página setenta e quatro... eh/tem alguns objetivos, né?... que a gente tem que cumprir,  832 

quando terminar de estudar isso aqui... saber o que é uma oração coordenada... uma/o que 833 

é uma coordenada assindética... o que é uma sindética... são nomes que a gente vai 834 

discutir... como se  faz para construir uma oração coordenada sindética... tá?  Vamo 835 

começar por um pequeno texto... que tem no livro... e que é uma charge. Quando ele diz 836 

assim... ((lendo)) “Hagar... ((o personagem Hagar diz:)) a vida de viking é dura... mas 837 

pelo menos tenho a satisfação de ser um homem independente... ((No próximo quadrinho, 838 

Helga, a esposa de Hagar, diz:)) encontrei suas meias... engomei sua roupa... e afiei sua 839 

espada... mais alguma coisa?... quer dizer que ele é um homem independente, mas quem 840 

é que faz as coisas por ele?  841 

 842 

L2: a esposa, a mulher dele. 843 

 844 

L1: a mulher, ou seja... ele não é independente... porque na verdade ele depende da 845 

mulher. Tudo o que eh::/é ela que faz... né?... É:: justamente eh/eh/ele pega...  ((lendo)) 846 
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explique o humor da tira... a explicação seria essa... na verdade ele se DIZ independente, 847 

mas ele não é. Ele depende... da/da mulher pra tudo. Tem muitos homens assim, gente?  848 

 849 

L3: tem. 850 

 851 

L1: tem muitos meninos assim?  852 

 853 

L3: ((alguns respondem sim, outros não)) 854 

 855 

L1: meninas?  856 

 857 

L3: ((meninas respondem)) não... tem...  858 

 859 

L2: tem. 860 

 861 

L1: tem... ((lendo)) podem-se identificar três orações na fala de Hagar... aí, gente... vamo 862 

pegar (as orações que tem dentro do texto e) identificar. A vida de viking é dura. Sim, 863 

gente, só lembrando... vocês sabem o que é uma oração? Porque se não souber, tem gente 864 

que não vai tá entendendo o que eu tô falando.  865 

 866 

L2: uma frase.   867 

 868 

L1: ((em tom de surpresa)) uma oração é uma frase? A-hã (+) GENTE, frase é todo 869 

enunciado com sentido completo. Se L ((funcionária da escola)) chegar aqui e 870 

disser/disser: “Bom dia”... isso é uma frase? (+) é... mas não é uma oração. Sabe por quê? 871 

Pra ser oração... tem que ser uma frase que tenha um verbo... no seu interior. “Bom dia... 872 

eu vim pegar as atividades de:: educação física”. Aí tem o verbo “vir”... tem o verbo 873 

“pegar”... e aí eu vou... construindo uma oração. Então só pra lembrar essa 874 

diferençazinha... oração é todo enunciado com sentido completo que tem no seu interior 875 

um verbo. Se eu não conseguir identificar o verbo... é porque eu não tô diante de uma 876 

oração. Certo, gente? Pra ficar bem claro. Então, quando o autor do livro... ele foi separar 877 

aí do:: presta atenção. Quando o autor do livro ele foi separar da frase essas orações ele 878 

pensou nesse conceito... tá bom? Meninas?  (+) hã:: gente, às vezes as pessoas que ficam 879 

com conversinha paralela... ou senão às vezes tão OLHANDO pra mim... pra dizer que 880 

tão prestando atenção... certo? Tenham cuidado... tá? Porque às vezes eu vou corrigir as 881 

provas e parece que você tava em todo lugar, menos nas minhas aulas. Concentração é 882 

uma coisa que só vocês podem ter.  Eu não posso dar concentração a vocês não. Vocês é 883 

que vão desenvolver (a de vocês)... tá? (+) ((lendo)) “A VIDA de viking é/é dura... mas 884 

pelo menos tenho a satisfação... de ser um homem independente.” OLHA... no que ele 885 

fala eu encontro três. Qual é o verbo da primeira oração? A vida de viking é dura... qual 886 

é o verbo? 887 

 888 

L2: é 889 

 890 

L1: é, o verbo ser. Da segunda?  891 

 892 

L2: tenho. 893 

 894 

L1: tenho. Da terceira?  895 

 896 



234 

 

 

L3: ser 897 

 898 

L1: ser... né? Por isso que vem a pergunta... ((lendo)) o que indica que há três orações 899 

nesse período? A presença de quê?  900 

 901 

L3: verbo. 902 

 903 

L1: do verbo. Tá? ((lendo)) Qual das três orações exerce a função de um termo da outra? 904 

(+) hein, gente?  905 

 906 

L2: (a vida de Helga?) 907 

 908 

L1: uma/uma oração que é dependente da outra... (que exerce a função de um termo)... 909 

essa última né? De SER um homem independente. É o complemento da ideia da 910 

segunda... certo?... hã:: porque se vocês (pensarem) “a vida de viking é dura” é um 911 

sentido... “tenho a satisfação” é outro sentido... que se completa com a ideia de ser um 912 

homem independente. Certo?... depois... ((lendo)) qual das três orações são independentes 913 

sintaticamente? Por quê?... lógico que a gente poderia dizer/ independente, gente, é que 914 

tem sentido completo... que não precisa da outra pra:: ser compreendida.  Então essa 915 

primeira é assim? ((A professora interrompe a aula para chamar a atenção de um aluno.)) 916 

M?... M é um caso típico do que eu falei ainda agora. Eu tava falando, lendo e ele assim 917 

((a professora faz uma expressão facial de distração.)). (+) Eu NÃO SEI, gente, eu tenho 918 

(como entrar na cabeça de vocês e saber) se estão prestando atenção, se não tão, se tão no 919 

mundo da lua ou se tão em Marte... NÃO TEM. SE LIGA, GENTE.  920 

 921 

L2: tá todo mundo no mundo da lua. 922 

 923 

L1: é como eu disse a vocês... a pior coisa do mundo... é a presença com a ausência. Pra 924 

mim não interessa muito o aluno que só voe... sabe?... porque ele pega o assunto em casa. 925 

Às vezes o aluno tá aqui e não tá presente. Concordam? Então se liga, tá? Eu tô aqui... 926 

discutindo essas questões. A primeira a que de/de que é dura é uma oração independente, 927 

ou seja, ela tem sentido próprio, completo. Vamos ver o que são orações coordenadas. Lê 928 

aí, L.  929 

 930 

L2: ((lendo)) orações coordenadas são aquelas que (possuem) estrutura sintática 931 

independente. as orações coordenadas podem ou não vir iniciadas por conjunções 932 

coordenativas. (xxx) coordenadas... assindéticas... introduzidas sem conjunção... 933 

exemplo... não havia música... não havia festa... não havia nada... coordenadas... 934 

sindéticas... introduzidas...  935 

 936 

L1: por uma conjunção. 937 

 938 

L2: por uma conjunção... exemplo... não havia música... e não havia festa.  939 

 940 

L1: então, gente... Primeiro... Oração eu já sei o que é. É aquele enunciado com sentido 941 

completo que possui um verbo.  Tá claro pra vocês? 942 

 943 

L2: tá 944 

 945 
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L1: Ok. ESSAS orações... quando elas são independentes sintaticamente, ou seja... elas 946 

têm sentido completo...  se eu separasse esses enunciados eu manteria o sentido, aí 947 

elas/elas eh:: podem ser classificadas de coordenadas. Por que coordenadas? Porque uma 948 

vem após a outra, mas se eu separar... elas não dependem uma da outra pra completar o 949 

sentido. SE nessa ligação houver uma conjunção... aí eu digo que são... sindéticas. Esse 950 

nomezinho... parece nome de remédio, mas é assim mesmo. Sindéticas é quando eu tenho 951 

uma conjunção ali presente. SE não houver a conjunção eu digo que são 952 

ASSINDÉTICAS, ou seja... elas são ligadas apenas por sinais de pontuação.  Elas são 953 

sem a/a/a/a conjunção... né? Assindética. No caso que ele deu o exemplo aqui... “Não 954 

havia música, não havia festa, não havia nada.” Ele não diz “Não havia música... E não 955 

havia festa... E não havia nada”... Ele simplesmente coloca vírgulas... então quando não 956 

tem conjunção... o nome é Assindética ((enfatizando o prefixo de negação)). Quando tem, 957 

qual é o nome, gente? Hã?... sindética. ((a professora limpa a garganta)) Ó, peguei no 958 

giz... já tô com a garganta irritada. Vou pegar mais não... não posso. (+) Continuando (+) 959 

eh:: (+) ((lendo)) como se classifica a fala de Hagar? ((A questão é de múltipla escolha.)) 960 

O que ele coloca aqui, gente? É um periodinho simples, pois oferece apenas uma oração? 961 

ORA... se ele já dividiu em três orações eu vou dizer que só tem uma oração? NÃO... 962 

certo, gente? Tão entendendo o que eu tô falando? Tomara que esse silêncio seja assim... 963 

harmonia do entendimento...  tomara... continuando... é um período composto por 964 

coordenação, pois nenhuma oração depende sintaticamente da outra? Não. A gente viu 965 

que a primeira não depende... mas a segunda e a terceira depende... Aí vem a terceira/o 966 

terceiro enunciado... é um período composto... por que composto, gente? Porque tem mais 967 

de uma ora- 968 

 969 

L1 e L3: ção.  970 

 971 

L1: por coordenação e subordinação. Subordinação eu vou explicar pra vocês depois o 972 

que é, tá? Então não se preocupem com esse conceito agora não. ((lendo)) pois a terceira 973 

oração  funciona como sendo um termo da segunda, sendo, portanto, subordinada. 974 

Subordinada é aquela oração que sozinha ela não existe.  Se eu disser ó:: “A vida de 975 

viking é dura” e não disser mais nada, todo mundo entende. Agora se eu disser... “Tenho 976 

uma satisfação” aí todo mundo pergunta “de quê?”... aí eu tenho que completar... “de ser 977 

um homem independente”... então SE é a/a oração... eh... tiver essa relação de 978 

dependência...  ela não é coordenada... ela só é coordenada se ela for independente... 979 

certo?...  então eu marcaria aí a/o/terceiro/a terceira bolinha. (+)  980 

 981 

L3: ((alunos conversando)) 982 

 983 

L1: pronto? Vamo lá... ((lendo)) ESCREVA no caderno as orações da fala de Helga/ 984 

como a gente tá fazendo oralmente esse exercício... então a gente não vai escrever  não... 985 

OLHA só... quem é Helga, gente?  986 

 987 

L2: a mulher dele.  988 

 989 

L1: certo. Eh/eh:: W... lê aí a fala de Helga. (+)  990 

 991 

L2: ((lendo)) encontrei suas meias... en/encontrei suas meias... limpei sua roupa... e afiei 992 

sua espada... mais alguma coisa?  993 

 994 
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L1: então, gente... isso aí é a fala dela. ((lendo)) Como se classifica esse período?  Quando 995 

ela diz “encontrei suas meias, limpei sua roupa e afiei sua espada”? Vamos ver quantas 996 

orações eu tenho?... “encontrei suas meias” é uma?  997 

 998 

L2: é. 999 

  1000 

L1: encontrar é um verbo. “Limpei sua roupa”?  1001 

 1002 

L2: é. 1003 

 1004 

L1: limpar é um verbo. “Afiei sua espada”... Afiar é um verbo... então tenho três orações. 1005 

Se eu tenho três, o período é simples ou composto?  1006 

 1007 

L3: composto. 1008 

 1009 

L1: composto. Porque tem mais de uma... oração. Certo? EH:: ((lendo)) qual das orações 1010 

é iniciada por uma conjunção?  1011 

 1012 

L2: a última. 1013 

 1014 

L2: “e afiei sua espada”. 1015 

 1016 

L1: a última... “e afiei sua espada”.  Lembrando então que... “encontrei suas meias” e 1017 

“limpei sua roupa”... são/eh::  assindéticas... “e afiei sua espada” é uma sindética... né?...  1018 

porque são orações coordenadas... elas são... independentes. Se ela quisesse ter dito cada 1019 

uma dessas coisas separadamente, ela dizia?  1020 

 1021 

L2: dizia. 1022 

 1023 

L1: mantinha o sentido?  1024 

 1025 

L2: ((quase inaudível)) mantinha.  1026 

 1027 

L1: ((lendo)) “encontrei suas meias”... sentido completo? 1028 

 1029 

L2: sim.  1030 

 1031 

L1: é. ((lendo)) “limpei sua roupa”...  1032 

 1033 

L2: tá bom demais. 1034 

 1035 

L1: ((lendo)) “afiei sua espada”... aí tem outro textinho, certo, gente?...é um texto de João  1036 

Francisco Paz... de um livro:: chamado... “Eca, dá um ba/dá um bocadinho”... como é que 1037 

você diz “eca” e pede um bocadinho, né? Eu num entendi muito não, mas vamo ler pra 1038 

entender. EH:: Quem gostaria de ler esse textinho? ((Um aluno se oferece)) Leia. 1039 

 1040 

L2: ((lendo)) (xxx) resolveu então retornar... porém... (xxx) entretanto... qualquer um 1041 

naquela situação... (xxx) gostaria mesmo era de sair (gritando)... e foi o que ele fez... sebo 1042 

nas canelas... o (xxx) levou um belo escorregão... e caiu de boca no chão. ((a leitura do 1043 
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aluno fica parcialmente incompreensível, pois, além de ele ler com dificuldade, a turma 1044 

conversa ao fundo.)) 1045 

 1046 

L1: então aí é um/um/um... pelo que eu tô vendo... é um:: trecho de u::ma historinha, né 1047 

gente? O que é que ele fez? Ele destacou as orações coordenadas.  Orações é o enunciado 1048 

que tem VERBO... que tem sentido completo e que são... independentes entre si... por 1049 

isso que são coordenadas. AÍ ela pede pra gente dizer se são sindéticas ou assindéticas. 1050 

Eu vou lendo e vocês vão dizendo. ((lendo)) Resolveu então retornar... essas orações são... 1051 

essa  oração aí é  sindética ou assindética?  1052 

 1053 

L3: assindética.  1054 

 1055 

L1: sindéticas, gente, o então indica o quê? Conclusão, não é mesmo? Então é sindética... 1056 

((lendo)) porém por (besteira)... 1057 

 1058 

L3: sindética 1059 

 1060 

L1: sindética. ((lendo)) E tudo era só breu. Sindética também, tem o “e”. A segunda tem 1061 

o “porém” e a outra tem o “e”. ((lendo)) Pois por um simples vacilo, Cuquinha poderia 1062 

levar um escorregão... sindética... ((lendo)) ou arranhar-se nos espinhos do mato... 1063 

sindética também... ((lendo)) E foi o que ele fez. 1064 

 1065 

L2: sindética.  1066 

 1067 

L1: também... ((lendo)) o coitado levou um belo escorregão... 1068 

 1069 

L2: assindética.  1070 

 1071 

L1: assindética... e:: caiu de boca no chão... sindética. Então só tem uma que não tem 1072 

conjunção, o resto tudim ((sic)) tem. Todas são sindéticas, a maioria. AÍ o que que vai 1073 

pedir... mais à frente? Que a gente copie as conjunções no caderno e explique o que cada 1074 

uma expressa em relação às orações sin/assindéticas. ((lendo)) Oriente-se pelo quadro 1075 

abaixo. Observa...  quando eu digo “Resolveu então retornar”... então dá a ideia de quê? 1076 

De conclusão, adição, alternância, explicação ou de conclusão? Conclusão, né? O então 1077 

insere uma conclusão de um pensamento... ((lendo)) Porém por (besteira)... porém dá a 1078 

ideia de quê?  1079 

 1080 

L2: adição? 1081 

 1082 

L1: olha gente... ele resolveu voltar... MAS escureceu... PORÉM escureceu. Escurecer é 1083 

uma ideia adversa... contrária a que/ao fato de ele voltar. Se é uma ideia adversa, então é 1084 

o quê?... hã? 1085 

 1086 

L2: adversativa. 1087 

 1088 

L1: é uma oração... adversativa. Coordenada adversativa... ((lendo)) e tudo era só breu. 1089 

 1090 

L3: aditiva 1091 

 1092 
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L1: aditiva... ((lendo)) pois, por um simples vacilo, Cuquinha poderia levar um 1093 

escorregão. E aí?  1094 

 1095 

L2: explicativa. 1096 

 1097 

L1: ele aí explica o que acontece com... Cuquinha... né? ((A professora chama a atenção 1098 

da aluna.)) E...  1099 

 1100 

L2: Ave Maria... 1101 

 1102 

L1: a próxima... eh:: ((lendo)) ou arranhar-se nos espinhos do mato. E/essa oração é o 1103 

quê? 1104 

 1105 

L2: sindética.  1106 

 1107 

L1: sindética o quê? Ela é explicativa, conclusiva... alternativa, aditiva...? 1108 

 1109 

L2: conclusiva.  1110 

 1111 

L1: não... olhe ela começa com OU.  1112 

 1113 

L2: ((outro aluno responde)) alternativa. 1114 

 1115 

L1: o ou dá uma ideia de uma alterna-tiva... (por isso que se tivesse prestando atenção 1116 

dava pra responder, né?) OLHE ((lendo)) o::/e foi o que ele fez. 1117 

 1118 

L2: aditiva. 1119 

 1120 

L1: aditiva. FORA L ((Trata-se do aluno que está interagindo diretamente com a 1121 

professora.)), o resto tá entendendo? Pode responder JUNTO com ele também... não é 1122 

obrigado/ele pode responder, mas vocês podem responder junto. Certo? ((lendo)) O 1123 

coitado levou um belo escorregão. Não tem, né, orações, então não dá pra classificar. 1124 

((lendo)) E caiu de boca no chão...  1125 

 1126 

L2: aditiva. 1127 

 1128 

L1: o “e” indica o quê? M... quem é, M? Significa o quê?  1129 

 1130 

L2: adversativa?  1131 

 1132 

L1: o “e”?! o “e” quer/introduzindo uma ideia contrária? ... ou não?... gente, eu tô 1133 

sentindo que o silêncio de vocês é porque vocês não estão entendendo... AGORA me 1134 

digam, por favor, se vocês não estão entendendo (ou não estão prestando atenção). Por 1135 

que vocês não me dizem? (+) O “e” é adição... Se eu digo “fulano FEZ isso e FEZ 1136 

aquilo”... esse “e” ADICIONA uma ideia.  Agora se eu digo... “ele fez isso, PORÉM ele 1137 

não fez aquilo... TODAVIA ele não fez aquilo”... a ideia que vem depois é contrária. O 1138 

que é contrário é adverso. Por isso que eu chamo de adversa-tiva... certo? Então (vocês 1139 

precisam visualizar) essas situações, gente. OU um/um/um texto/uma oração explica o 1140 

que a outra diz, portanto é explicativa... ou ela conclui... conclusiva... OU É 1141 
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UMA/uma/uma das alternativas... “ou/ou, ora/ora”... OU ela é contrária...  adversativa... 1142 

ou ela vai ser o quê? 1143 

 1144 

L2: aditiva. 1145 

 1146 

L1: aditiva... adiciona uma informação... certo? Não tem como errar, é só/tem que ir pela 1147 

lógica... tá bom? Aí esses são os assuntos aqui:: nesse quadro...vamo fazer o seguinte... 1148 

em duplas... tá perto de terminar, gente? Toca de que horas? 1149 

 1150 

L3: oito e meia. 1151 

 1152 

L1: oito e meia? (vamo fazer o seguinte, então.) Pronto. Em duplas vocês vão ler esse 1153 

quadro aqui... porque ao invés de que eu fico só falando... e eu senti que os alunos não 1154 

ficam entendendo muito... vocês vão LER esse quadro... e vão... escrever um exemplo de 1155 

cada uma dessas orações. Agora... bora lá? ((A professora desliga o gravador. Os alunos 1156 

utilizam o restante da aula para realizarem a atividade solicitada pela docente.))1157 
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Transcrição – Aula 9 

Assunto: Orações coordenadas. 

Data: 02/06/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

Nota: a professora recebeu a reescrita da produção textual antes de ligar o gravador, e 

durante esta aula ela irá aplicar com a turma um exercício do livro didático, enfocando as 

orações coordenadas. Há muito barulho na sala.  
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L1: bom, gente, acabou o assunto do grupo de dança... acabou o assunto de/de:: mostra 1 

cultural... ((A professora se refere aos eventos juninos que serão promovidos pela escola, 2 

ambos organizados pela docente.)) agora a gente vai se voltar pro conteúdo... né... que eu 3 

vou dar hoje... e/e:: quarta-feira pra no fim a gente fazer uma provinha. Tá bom? Olhe... 4 

peguem aí o livro... ME LEMBREM... o que foi que a gente viu na aula passada? Dei 5 

uma revisada sobre/eu tava na outra sala, né? Uma revisada sobre conjunções 6 

coordenativas... e depois... (eu falei com vocês sobre o que era) ORAÇÕES 7 

COORDENADAS... que são justamente aquelas orações... que são independentes entre 8 

si... no SENTIDO. Tá? (+) Todo mundo pega o livro, por favor... essa explicação toda a 9 

gente já tinha lido e feito... ((A professora se refere à explicação do livro didático sobre o 10 

conceito e a classificação das orações coordenadas.)) vamos só retomar o quadro da 11 

página setenta e cinco? (+) gente... vamo continuar... quem tiver dúvida aí:: vá dizendo 12 

uma aí pr`eu tirar... ((Prestando atendimento individualizado a um aluno)) olhe... assim, 13 

olhe... leia... leia o textozinho... pra depois vai fazer um exercício. (+) olhe... tem várias 14 

orações... (xxx) várias orações isoladas... várias orações separadas, coordenadas... (xxx) 15 

((É impossível discernir o que a professora está explicando ao aluno, devido ao barulho 16 

da turma.)) Vocês dois já fizeram?  17 

 18 

L2: professora, a gente é pra fazer esse daqui também? 19 

 20 

L1: é. 21 

 22 

L2: ah, tá bom. 23 

 24 

L1: começa aqui... até aqui ((apontando no livro do aluno onde começa e termina a 25 

atividade)). Ei... pare de conversar. Chegue. 26 

 27 

L2: eu não sei nem essa, nem essa, nem essa ((apontando para três questões da 28 

atividade.)). 29 

 30 

L1: olhe... a b... a maneira como ele arrumou as frases... uma depois da outra... depois da 31 

outra... (coordenando)... (fazendo) orações coordenadas... produzem que efeito de 32 

sentido?... é a mesma coisa que ler as orações tudo emendadas... à outra?... (xxx) não é. 33 

(xxx) ((A professora bate palmas para chamar a atenção dos alunos, que estão 34 

conversando bastante.)) PESSOAL, POR FAVOR, EU NÃO TÔ TOLERANDO A 35 

INDISCIPLINA DESSA TURMA... por favor...  36 

 37 

L2: tá joia... a b... 38 

 39 

L1: QUEM TÁ CONVERSANDO PARE AGORA ou vai sair da sala.  40 

 41 

L2: ((risos)) 42 

 43 

L2: professora... 44 

 45 

L1: E, não seja cínica (+) NÃO TEM condição de produzir desse jeito. Ninguém tem 46 

conhecimento desse jeito, nessa bagunça, nessa zona que tá essa sala.  47 

 48 

L2: tem mermo (sic) não. 49 

 50 
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L1: eu conversando com a menina e a menina não tava me escutando... eu DO LADO 51 

dela... porque os outros num/num cala a boca... CADA UM FAZ O SEU... CALADO... é 52 

você, sua cabeça, seu pensamento. 53 

 54 

L2: professora... 55 

 56 

L1: quem quiser falar comigo, levanta a mão que eu vou aí. ((Um aluno ergue o braço, 57 

chamando a professora. Ela vai até ele.)) 58 

 59 

L2: é pergunta e resposta? 60 

 61 

L2: só resposta. 62 

 63 

L1: só a resposta.  64 

 65 

L2: TIA... professora... (vem aqui ligeiro)... 66 

 67 

L2: professora... eu não tô entendendo esse aqui. E quem já terminou? 68 

 69 

L1: terminou o quê? 70 

 71 

L2: esse negócio aqui de aditivas... (xxx) 72 

 73 

L1: aí tem o exercício agora do livro agora. 74 

 75 

L2: num vai dar o visto não, professora, nesse aqui? 76 

 77 

L1: a-hã. (+) (você vai tirar uma oração desse tipo em cada item). 78 

 79 

L2: professora... professora, aqui... ((apontando para a questão)) é pra gente ler (e copiar), 80 

é? 81 

 82 

L1: é. 83 

 84 

L2: só lendo? 85 

 86 

L1: olhe... copie esse período, ACRESCENTANDO uma oração... acrescentar é o quê? 87 

((A professora novamente bate palmas para chamar a atenção dos alunos)). Ô L, eu tô 88 

ouvindo, viu? 89 

 90 

L2: senhora?  91 

 92 

L3: ((o grupo diminui a conversa, ao olhar sério da professora.))  93 

 94 

L1: J P, vem cá... senta aqui com meu livro, chegue... senta aqui na frente...  95 

 96 

L2: não, eu fico aqui mermo ((sic)), professora. 97 

 98 

L1: aqui. ((apontando uma cadeira à frente da sala. O aluno obedece, a contragosto.)) (+) 99 

Quem é que tá tirando brincadeirinha fora de hora? 100 
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 101 

L2: leal... leal (+) biro-biro ((risos)) 102 

 103 

L1: (tá? Vamo ver quem responde).  104 

 105 

L2: eu num tô conseguindo fazer essa letra b do 1 não. 106 

 107 

L1: GENTE, A LETRA B... vai tá de acordo... ((a professora interrompe a explicação em 108 

virtude de dois alunos que estão apresentando conduta inadequada.)) qual o problema de 109 

vocês dois?... pode me dizer? 110 

  111 

L2: eu não... eu tô quieto aqui, ó. 112 

  113 

L1: ((irônica)) não... quietos vocês tão SEMPRE... eu quero saber aqui quem é que 114 

bagunça... porque TODO MUNDO aqui é quieto. Eu que sou... às vezes pirada e entendo:: 115 

errado as coisas... né?... olhe... ((voltando à explicação da questão)) ele disse... ele/ele 116 

pergunta que tipo de oração existe... aí você vai ter que colocar que são orações 117 

coordenadas, uma informação depois da outra... ele pergunta ((lendo)) que efeito de 118 

sentido produz-se com essa MANEIRA de organizar as ideias? Então você vai dizer que 119 

a gente pode ir visualizando as paisagens descritas na oração... ou a gente pode... ir 120 

pensando em cada coisa por sua vez, sem misturar os raciocínios... a maneira/a impressão 121 

que você teve ao ler... você coloque aí... nesse/nessa resposta da b. Tá bom? 122 

 123 

L2: professora... olha o biro-biro ali tirando onda, olha...  124 

 125 

L1: ((A professora observa séria um grupo de alunos que vêm atrapalhando a aula desde 126 

o início, intervindo na situação. Eles fazem parte do grupo de dança das festas juninas da 127 

escola.)) gente, eu vou tirar vocês três da sala e, portanto, não vai ter dança. (+) ô/ô:: S... 128 

teu caso é sério comigo.  129 

 130 

L2: professora, olha aqui quem é que tá rindo, ó ((apontando para o colega da frente)). 131 

 132 

L2: mas ele fica encostando a (toalha na perna), professora! 133 

 134 

L1: eu não quero saber... você tem a obrigação na sala de se concentrar... (deixe ele ficar 135 

atrapalhando sozinho que eu respondo por ele).   136 

  137 

L2: tá vendo, professora, que o problema num sou eu?  138 

 139 

L2: aí, no caso... a gente vai (xxx)? 140 

 141 

L1: eu acabei de explicar. Você (não tá ouvindo bem)? 142 

 143 

L2: professora... 144 

 145 

L1: oi... oi? 146 

 147 

L2: o visto. 148 

 149 
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L1: olhe... organize essa sua letra... certo?... maiúsculo no meio da palavra?! ((A 150 

professora achou por bem desligar o gravador enquanto os alunos faziam o exercício, que 151 

tomou o restante da aula)).152 
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Transcrição – Aulas 10 e 11 (geminadas)  

Assunto: Orações coordenadas. 

Data: 04/06/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

 



246 

 

  

L1: olhe... eh:: agora... eu tinha passado na aula passada... eu tinha dado/eu tinha visto... 1 

a questão das orações coordenadas... que são aquelas orações que compõem um período... 2 

composto, né?... e que:: eh/eh:: como eu poderia dizer... são independentes 3 

sintaticamente, ou seja... se eu separar essas orações... elas vão ter sentido completo. Num 4 

foi isso que a gente falou na última aula?... hã?... sim ou não, gente?  5 

 6 

L2: sim. 7 

 8 

L1: num foi? Aí eu tinha passado um exercício, num foi, pra casa? Vamo pegar o/o:: 9 

caderno e o livro. (+) Pronto... bora lá? (+)  10 

 11 

L3: ((Vozes indistintas)) 12 

 13 

L1: PESSOAL... EU PEDI PRA VOCÊS ABRIREM OS CADERNOS E OS LIVROS... 14 

EU NUM DISSE “ABERTA A TEMPORADA DA CONVERSA” não. 15 

 16 

L2: professora...  17 

 18 

L1: (+) ((A professora fica séria e em silêncio, enquanto os alunos conversam.)) GENTE, 19 

ALGUÉM TEM ALGUMA COISA PRA ME ENTREGAR... pra não ficar de cinco em 20 

cinco minutos entregando? ((A professora se refere às produções textuais dos alunos que 21 

ainda não a entregaram.)) 22 

 23 

L3: ((Vozes indistintas)) 24 

 25 

L1: mais alguém tem texto pra me entregar? (+) gente, já tinha terminado o (xxx)... ainda 26 

tem coisa pra fazer? (+)  27 

 28 

L3: ((Vozes indistintas)) 29 

 30 

L1: PÁGINA SETENTA E SEIS (+) corre/corri/eh/vou corrigir já. GENTE... eu vou 31 

passar dando o visto em quem fez... porque eu passei segunda pra tá feito hoje... tá aqui... 32 

MESMO quem não tava entendendo muito que TENTASSE fazer... e aí o pessoal 33 

simplesmente num faz... (porque num tava conseguindo fazer)... 34 

 35 

L2: eu tentei.  36 

 37 

L1: SIM, PESSOAL... quem foi que me emprestou uma calculadora que faz duzentos 38 

anos... 39 

 40 

  [L2: foi A.] 41 

 42 

L1: era pra tu ter me pedido, mulher... faz duzentos anos que tá na minha bolsa... toda 43 

vez que eu vou arrumar minha bolsa eu digo “a calculadora da menina... a calculadora da 44 

menina”... faz bem um mês já, eu acho (+) ((A  professora tira a calculadora da bolsa e a 45 

entrega à aluna)). Desculpa. 46 

 47 

L2: tem nada não.  48 

 49 
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L1: (+) pessoal, vamo lá? (+) ((A professora passa entre as carteiras, dando o visto nas 50 

atividades dos alunos.)) 51 

 52 

L2: eu num fiz não, que eu num tenho o livro em casa não.  53 

 54 

L1: GENTE, QUEM NÃO FEZ não adianta fazer agora nas carreiras copiando do outro 55 

não. É melhor esperar e prestar atenção. (+)  56 

 57 

L2: eu trouxe o rascunho, mas não trouxe a::/a folha de ofício não. ((O aluno se refere à 58 

reescrita da resenha.))  59 

 60 

L3: ((Vozes indistintas. Os alunos estão muito barulhentos.)) 61 

 62 

L1: OLHE... ((A professora bate palmas para chamar a atenção dos alunos.)) por favor... 63 

gente... quem tá conversando... olha, como mora eh::/J P, tu mora perto de quem tem o 64 

livro?... mas tem alguém aqui que mora aqui perto?... (xxx)... pelo menos tira/tiraria xerox 65 

da parte que eu passei... peça a alguém pra... olha... eh:: nós vimos... então... o quê? Nós 66 

vimos... conjunções... né?... e a/e vimos que as conjunções que servem pra unir orações 67 

independentes entre si... são chamadas de conjunções coordenativas. E essas orações que 68 

estão ligadas por conjunções... mas que são independentes são orações coorde-nadas. 69 

Então, gente... na prova... eu poderia colocar com segurança... sabendo que vocês iriam 70 

responder... questões que abordem orações coordenadas? (+) S, pega um giz, por favor, 71 

pra mim?  72 

 73 

L2: aonde? 74 

 75 

L1: na sala dos professores. Agora é no lado de cá, não é do lado de lá não. (+) hein, 76 

gente?... ou não? (+) não? (+) por quê? O que é que houve nas outras aulas? (+) hein, 77 

pessoal? (+) hein, gente? (+) só lembrando... NOVAMENTE... haja paciência... o que são 78 

orações? Como eu posso saber que eu estou diante de uma oração, quando eu estou (lendo 79 

um livro)?  80 

 81 

L2: porque tem verbo. 82 

 83 

L1: ENUNCIADO que tem sentido completo... 84 

 85 

L2: completo... e que tem verbo. 86 

 87 

L1: se eu disser... o azulejo engravidou...  88 

 89 

L2: engravidou?! 90 

 91 

L1: isso é uma oração? 92 

 93 

L3: ((risos)) 94 

 95 

L2: não.  96 

 97 

L1: não tem sentido completo... a não ser que azulejo seja o nome de uma mulher, né? 98 

Tem que ter sentido completo... e depois? 99 
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 100 

L2: um verbo. 101 

 102 

L1: tem que ter no seu interior um verbo. VERBOS são as palavras que indicam ação, 103 

estado ou fenômenos da natureza... né?... só lembrando. Então... se eu já sei que existem 104 

orações, eu sei que existem enunciados... aos quais eu chamo de períodos... que têm mais 105 

de uma oração, concordam comigo? É obrigado toda vez ter só uma oração? Não. Esses 106 

enunciados que têm mais de uma oração a gente chama de período composto. Por 107 

exemplo...  eh:: T chega aqui e diz assim “eu fui ao ensaio”... né?... ((Trata-se do ensaio 108 

do grupo de dança da escola.)) num momento. Num outro momento, ela diz “o ensaio 109 

de/de segunda foi muito proveitoso”... digamos que ela diga isso em dois momentos e ela 110 

tenha aí duas orações... “eu fui ao ensaio”... e “o ensaio de segunda foi muito provei/muito 111 

proveitoso”. Agora se eu quisesse UNIR essas duas ideias num período só, como é que 112 

eu faria? (+) “eu fui ao ensaio e o ensaio de sexta ((sic)) foi muito proveitoso”... hã?... 113 

como é que ela diria tudo de uma vez?  114 

 115 

L2: ((ao fundo)) eu fui... 116 

 117 

L1: eu fui ao ensaio... como é, gente?... bora!  118 

 119 

L2: o ensaio... ela foi... eh:: como é?... um retardado...  ((risos)) fala, mulher! (xxx)  120 

 121 

L1: o ensaio de sexta-feira foi muito proveitoso.  122 

 123 

L2: então... fui ao ensaio e o ensaio foi muito proveitoso.  124 

 125 

  [L2: o ensaio de sexta foi muito apetitoso...] 126 

 127 

L1: O ENSAIO... de sexta... eu/eu fui ao ensaio QUE foi muito proveitoso. Num ficaria 128 

assim?  129 

 130 

L2: tome, professora. ((O aluno chega com o giz solicitado pela professora.)) 131 

 132 

L1: brigada. (+) eu fui ao ensaio QUE foi muito proveitoso. Deixa eu colocar no quadro... 133 

((A professora começa a apagar o quadro para escrever a oração.)) eu não sei por que aqui 134 

quando as pessoas quando vêm varrer a sala não apagam o quadro... olhe (+) olhe... presta 135 

atenção... ((lendo)) eu fui ao ensaio, que foi muito proveitoso... eu tenho aqui a primeira 136 

oração... eu fui ao... ensaio... qual é o verbo dessa oração, pra eu dizer qual é a oração?  137 

 138 

L3: fui. 139 

 140 

L1: S, entende aqui por que é um verbo?... fui?... eu fui, tu fostes, ele foi...  né?... é do/é 141 

o verbo ir... né?  142 

 143 

L2: é no passado.  144 

 145 

L1: QUEM É QUE FOI muito proveitoso... é o quê? Outra oração. Qual é o verbo aqui? 146 

 147 

L3: foi.  148 

 149 
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L1: foi também. Certo? Só que se ela chegar e disser “eu fui ao ensaio”... todo mundo 150 

entende... só que se ela chegar do nada e disser “que foi muito proveitoso”... aí todo 151 

mundo vai pensar “que foi muito proveitoso o quê?”. 152 

 153 

L2: o ensaio. 154 

 155 

L1: nã::o, mas se ela não tiver dito, claro. 156 

 157 

L3: ((risos)) 158 

 159 

L1: vamos imaginar que ela chegue aqui... ninguém saiba do ensaio... e diga... “ei, gente, 160 

que foi muito proveitoso”... todo mundo “o que:: que foi muito proveitoso?” ... se eu 161 

TIRAR essa oração ((Fui ao ensaio))... essa aqui ((que foi muito proveitoso)) não tem 162 

sen-tido. Estão entendendo? 163 

 164 

L2: estamos.  165 

 166 

L1: então é ISSO que eu disse que é depender sintaticamente. ESSA oração...  167 

((Apontando para a oração “Que foi muito proveitoso”)) depende... da outra ((Apontando 168 

para a oração “Fui ao ensaio”))... porque SEM essa primeira ((“Fui ao ensaio”))... essa 169 

segunda... não tem sentido. Ela faz parte da primeira... ela completa a ideia da primeira. 170 

Entenderam agora? Vamos agora a outra situação... S foi ao Parque do Povo...  171 

 172 

L2: êêêêê! ((batendo palmas)) 173 

 174 

L1: vamo arrumar uma namorada pra S, ele foi pro Parque do Povo com ela. 175 

 176 

L2: T! 177 

 178 

L1: (ele foi namorar)... NÃO, mas não vale ser ninguém aqui da sala não, né, S? 179 

 180 

L2: é... (num tem futuro não).  181 

 182 

L2: valeu, S. 183 

 184 

L1: aí... acontece o quê? S foi ao Parque do Povo... né? 185 

 186 

L2: e encontrou T. 187 

 188 

L1: E FICOU COM UMA MENINA...  189 

 190 

L2: chamada T. 191 

 192 

L1: EU POSSO DIZER... S foi ao Parque do Povo... 193 

 194 

L2: pode. 195 

 196 

L1: e posso dizer “S ficou com uma menina”, num posso?  197 

 198 

L2: pode.  199 
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 200 

L1: são duas orações separadas. Como é que eu junto as duas? Eu já disse ainda agora. 201 

 202 

L2: S foi ao Parque do Povo E:: ficou com uma menina. 203 

 204 

L1: pronto.  205 

 206 

L2: pegando a menina. 207 

 208 

L3: ((risos)) 209 

 210 

L1: olhe... esse negócio de dar uns pega ((sic))... esse negócio de dar uns pega pra mim 211 

num rola não, viu? (xxx) 212 

 213 

L2: pegou uma nega ((sic))...  214 

 215 

L2: pegou não, mas ficou. 216 

 217 

L2: ih, rapaz... 218 

 219 

L1: gente, uma dica... não se refiram a pessoas... assim...  220 

 221 

  [L3: ((risos))] 222 

 223 

L1: ficar ainda vai, porque você ficou junto da pessoa, né?... mas PEGAR... dei uns 224 

pega... isso é muito pejorativo.  225 

 226 

L2: é cada uma... 227 

 228 

L1: num riam não, é sério. Não é porque eu acho, porque eu sou mais velha do que vocês. 229 

Porque você se refere a pegar quando você fala em objetos. E aí de repente se você tá 230 

usando palavras que você se refere a objetos pra pessoas... você tá se/comparando essas 231 

pessoas a objetos.  232 

 233 

L2: ôxe... 234 

 235 

L1: então... EU ACHO que “eu fiquei”... de repente você começou um namoro... “eu 236 

namorei”... e assim por diante. Porque esse negócio de dar uns pega numa nega... me 237 

poupe.  238 

 239 

L3: ((risos))  240 

 241 

L1: viu?... me poupe. É muito ridículo. Sinceramente... se na época que eu namo/que eu 242 

era solteira... eu ficasse com alguém numa festa e o cara dissesse pros amigos “eita, eu 243 

dei uns pega numa nega”... se eu soubesse eu ia esculhambar... viu?   244 

 245 

L3: ((risos))    246 

 247 

L1: porque PEGA ele vai dar na vovozinha dele... em mim mesmo não. 248 

 249 
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L3: ((risos)) 250 

 251 

L1: então, gente... vamo tirar essa história (de vez)... porque eu acho que aqui pode 252 

melhorar a forma de a gente se expressar. É só querer. Né? Isso é uma questão de 253 

RESPEITO que tá também na linguagem. Olhe... isso é/eu tenho um irmão de dezoito 254 

anos... eu/eu vi/eu encrenco com ele direto por causa disso. ((Retomando a aula)) S foi ao 255 

Parque do Povo E:: ((escrevendo no quadro)) ficou... pronto, vamo colocar “beijou”.   256 

 257 

L2: beijou... (melhorou). 258 

 259 

L3: ((Vozes indistintas)) 260 

 261 

L1: S é o pegador, né? 262 

 263 

L2: hehe... 264 

 265 

L3: ((Vozes indistintas)) 266 

 267 

L2: pegar é pr`as donzelas. 268 

 269 

L2: que é isso, professora? 270 

 271 

L1: eu queria saber o que é que vocês iam dizer, porque eu sei que chamam assim. E:: 272 

 273 

L2: ele deu um beijo e um cheiro em T. 274 

 275 

L2: ((A aluna T protesta.)) ôxe, que negócio é esse?! Pronto... 276 

 277 

L2: eita...  278 

 279 

L2: em T. 280 

 281 

L2: ficou aperreada, minha fia ((sic))? 282 

 283 

L2: me poupe. 284 

 285 

L1: VAMO LÁ... S foi ao Parque do Povo... E:: beijou uma menina. Ponto. POR 286 

FAVOR... OLHE... por isso que eu acho que vocês não tão entendendo muito... é pra 287 

acompanhar agora... tá? “S foi ao Parque do Povo” é uma oração?  288 

 289 

L2: é. 290 

 291 

L1 qual é o verbo? 292 

 293 

L3 e L1: foi. 294 

 295 

L1: a/a outra oração... ((escrevendo no quadro)) “E:: beijou... uma menina”... aí qual é o 296 

verbo? 297 

 298 

L3: beijou.  299 
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 300 

L1: beijou... né?... porque que eu disse que era um verbo? Porque implica A::-ÇÃO. 301 

Gente, eu tô explicando bem detalhadamente porque eu tô sentindo em vocês algumas 302 

dúvidas que vêm dos outros anos. Então... se alguém já sabe, tenha um pouquinho de 303 

paciência pra eu poder avançar. OLHE... presta atenção comigo... eu tenho também do 304 

MESMO jeito duas orações. Só que ESSA daqui ((“que foi muito proveitoso”)) 305 

DEPENDIA dessa ((“Fui ao ensaio”))... mas se ele dissesse/tivesse/di/dizer separado... S 306 

foi ao Parque do Povo... S beijou uma menina... ele pode dizer? 307 

 308 

L2: pode.  309 

 310 

L1: perde o sentido? 311 

 312 

L2: não. 313 

 314 

L1: não. Então eu posso dizer que essa aqui... ((“e beijou uma menina”)) essa oração in-315 

de- 316 

 317 

L2: é independente. 318 

 319 

L1: pen-de. QUANDO uma oração não DEPENDE da outra pra ter sentido completo... 320 

quando eu posso desmembrar... e o que UNE as orações é uma conjunção (+) aí eu digo 321 

que eu tô diante de uma conjun/de uma oração o quê?... dentro do assunto que eu tô 322 

dando?... oração...  323 

 324 

L2: coordenada. 325 

 326 

L1: então ESSAS ((apontando para as orações “S foi ao Parque do Povo” e “e beijou uma 327 

menina”)) são exemplos de orações... ((escrevendo no quadro)) coordenadas...  328 

AQUELAS que são unidas por uma conjunção e que... têm sentido indepen-dente. Como 329 

é que eu vou saber, professora? É só fazer o testezinho... se você separar e elas 330 

forem/fizerem sentido em separado... certo?... isso é a dica assim... pra facilitar... a/o 331 

entendimento de vocês. Orações coordenadas são aquelas que são uma após a outra... 332 

ligadas... unidas... mas que têm sentido independente. É o que o livro chama de/que são 333 

SINTATICAMENTE independentes. Há alguma dúvida com relação a isso? 334 

 335 

L2: noup. ((sic)) 336 

 337 

L1: hein, gente? ESSAS AQUI ((Apontando para as orações “Fui ao ensaio” e “que foi 338 

muito proveitoso”)) são orações coordenadas? Essas primeiras? As primeiras? 339 

 340 

L2: é. 341 

 342 

L3: não.  343 

 344 

L1: essas aqui? 345 

 346 

L2: é. 347 

 348 

L2: não. 349 
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 350 

L1: é ou não?  351 

 352 

L3: é.  353 

 354 

L1: gente, eu não tô perguntando se são orações. Eu tô perguntando se são orações 355 

coordenadas.  356 

 357 

L2: não. 358 

 359 

L1: EU NUM ACABEI DE DIZER que são dependentes? E eu num disse que pra ser 360 

coordenadas tem que ser IN-DEPENDENTES?  361 

 362 

L2: ((risos))  363 

 364 

L2: é comigo, é? 365 

 366 

L1: ((A professora bate palmas.)) gente, olhe, por favor... botem Tico e Teco pra 367 

funcionar aí.  368 

 369 

L2: ((risos)) 370 

 371 

L2: Tico e Teco...   372 

 373 

L1: certo? 374 

 375 

L2: acabou com a gente. 376 

 377 

L1: por favor...  378 

 379 

L2: ((ao fundo)) a gente é Tico e Teco. 380 

 381 

L1: OLHE... QUANDO o sentido é DEPENDENTE... eu vou ter outra classificação que 382 

eu não vou entrar nela agora... porque eu vou trazer mais à frente... QUANDO uma 383 

depende da outra ela NÃO É coordenada. Ela só vai ser coordenada quando elas são 384 

INDEPEN-DENTES. Vamo olhar o exercício, pra ver se quem tá com dúvida a/clareia 385 

mais aí... 386 

 387 

L2: ((em tom de brincadeira)) tava tão bom, professora.  388 

 389 

L1: o entendimento. (+) (xxx) (+) gente, olhe, pra vocês (+) pra vocês a/compreenderem 390 

tem que acompanhar minha linha de raciocínio. Tem como eu rir de uma piada se eu não 391 

entender o começo ou o meio de uma piada? 392 

 393 

  [L2: não... num tem graça.] 394 

 395 

L1: não. DO MESMO JEITO... não tem como aprender/você pode até rir, brincando, né, 396 

que tá rindo. 397 

 398 

[L2: é.] 399 
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 400 

L1: que tá achando graça. Mas não tem como você entender se não acompanhar minha 401 

linha de raciocínio. Vamos ao exercício... número um (+) eu queria que MESMO quem 402 

não fez o exercício agora acompanhasse junto com a gente... mas não só se limitasse a 403 

copiar do quadro o que eu tô copiando... fosse só copiando aquilo que você entendeu... o 404 

que você não entendeu aí você (responde) e me pergunta... número um (+) ((lendo)) LEIA 405 

o poema e responda às questões no caderno... “lembranças do mundo antigo”... é um 406 

poema de Carlos Drummond de Andrade... que tá no livro “Sentimento do mundo”... Rio 407 

de Janeiro, Record... 1998, página cento e sessenta. Então primeiro a gente vai ler o poema 408 

e entender o que ele quer dizer... DEPOIS... a gente vai fazer uma análise linguística 409 

dele... resgatando o que é que a gente pode analisar nas frases. Todo mundo tá com a 410 

página setenta e seis aberta? (+) hein, gente?  411 

 412 

L2: tá, professora. 413 

 414 

L1: vamo lá? (+) ((lendo)) lembrança do mundo antigo... Clara passeava no jardim com 415 

as crianças... o céu era verde sobre o gramado... a água era dourada sobre a (fonte)... 416 

outros elementos eram azuis, rosas, alaranjados... o guarda civil sorria... passavam 417 

bicicletas... a menina pisou... a relva para pegar um pássaro... o mundo inteiro... a 418 

Alemanha, a China... tudo era tranquilo em redor de Clara... as crianças olhavam para o 419 

céu... não era proibido... a boca, o nariz, os olhos estavam abertos... não havia perigo... os 420 

perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos...  Clara tinha medo de perder o 421 

bonde das onze horas... esperava cartas que custavam a chegar...  nem sempre podia usar 422 

vestido novo... mas passeava no jardim pela manhã... havia jardins... havia manhãs 423 

naquele tempo... Carlos Drummond de Andrade. E aí, gostaram do texto, gente? 424 

 425 

L2: gostamos.  426 

 427 

L1: do que é que ele tá falando? O que é que ele retrata? (+) Por que ele usou esse título? 428 

Por que ele usou essas personagens? De que tempo ele fala?  429 

 430 

L2: do tempo anti::go.  431 

 432 

L1: hum?  433 

 434 

L2: fala de amor.  435 

 436 

L1: hein, gente? W/eh::E... R (+) e aí, R, o que é que tu achou desse texto?  437 

 438 

L2 ((não se trata da aluna interpelada pela professora)): muito legal... muito legal, 439 

professora. 440 

 441 

L1: hã? 442 

 443 

L2 ((a aluna interpelada)): eh::  444 

 445 

L2: ela num sabe não porque ela tava no Parque do Povo, professora.  446 

 447 

L1: hein, gente?... LEMBRANÇA do mundo antigo... que mundo antigo é esse?... é a 448 

época de Jesus?  449 
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 450 

L3: não.  451 

 452 

L1: que época é essa? (+) Quem é que FALA nesse poema? Quem é o eu-lírico? De quem 453 

é a voz que tá nesse conto aí?... querem que eu leia de novo?  454 

 455 

L2: pode ser, professora. 456 

 457 

L1: hã?...  458 

 459 

L2: (pode ser). 460 

 461 

L1: porque o poema é um texto que deve ser lido várias vezes, né?... pra poder entender 462 

melhor. Olhe (+) ((lendo)) lembrança do mundo antigo... Clara passeava no jardim com 463 

as crianças... já tem personagem, né?... o céu era verde sobre o gramado, a água era 464 

dourada sobre a (fonte)... outros elementos eram azuis, rosas, alaranjados... o guarda civil 465 

sorria e passavam bicicletas... a menina pisou a relva para pegar um pássaro... o mundo 466 

inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara... as crianças olhavam 467 

para o céu, não era proibido... a boca, o nariz, os olhos estavam abertos... não havia 468 

perigo... os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos... Clara tinha medo 469 

de perder o bonde das onze... esperava cartas que custavam a chegar... nem sempre podia 470 

usar vestido novo... mas passeava no jardim pela manhã... havia jardins... havia manhãs 471 

naquele tempo. ((A professora fez uma leitura bem mais rápida nesta segunda vez.)) E 472 

aí? (+) vamo fazer o seguinte... pra entender melhor esse texto... aí a gente compara o que 473 

tem nele... a realidade descrita nele... com a nossa realidade... como é que a gente 474 

compara?... hã?   475 

 476 

L2: a poluição. 477 

 478 

L1: o que é que tem a ver a poluição?  479 

 480 

L2: (quando ela fala esse negócio) do/do nariz, né, do olho... 481 

 482 

L1: OBSERVA, gente, esse título “Lembrança do mundo antigo” é porque no poema tá 483 

se RESGATANDO... presta atenção... a lembrança que alguém tem... que alguém possa 484 

ter sobre sua vida durante... outro tempo... e que pode ser da infância, né?  485 

 486 

  [L2: era tranquilo e agora ela (não é mais).]  487 

 488 

L2: olhava pro céu, não era proibido. 489 

 490 

L1: AÍ EU TENHO UMA DESCRIÇÃO DE UMA CENA...  qual a primeira cena que 491 

vem descrita no poema?  492 

 493 

L2: Clara passeava no jardim. 494 

 495 

L1: uma... uma mulher... que possivelmente pode ser a mãe... passeando com as crianças 496 

num...  497 

 498 

L2 e L1: jardim.  499 
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 500 

L1: ((lendo)) o céu era verde... sobre... o gramado... né?... pra mostrar as/as cores 501 

vibrantes da natureza... num é isso?... ((lendo)) a água era dourada sobre (as fontes)... era 502 

límpida... ((lendo)) outros elementos eram azuis, rosas ou alaranjados, ou seja...  503 

 504 

L2: (xxx) ((O aluno está levantando hipóteses acerca da leitura, mas, como a professora 505 

elevou o tom de voz, o que o aluno disse ficou inaudível.)) 506 

 507 

L1: QUANTO MAIS VIVA e não poluída a natureza, mais ela tem cores... quanto mais 508 

poluída, de que cor ela se aproxima?  509 

 510 

L2: (do cinza). 511 

 512 

L1: preto, cinzento... né? Essas cores eh/eh:: escuras... fechadas... sombrias... então 513 

quando ele traz várias cores aí ele quer mostrar o quê? Que a natureza era vibrante. Que 514 

era muito colorida, que era bonita aquilo.  515 

 516 

L2: ((ao fundo)) mais bonita. 517 

 518 

L1: aí depois ele diz... lembra o arco-íris também... depois ele diz... ((lendo)) o guarda 519 

civil sorria... ou seja... era uma situação duma pracinha que era um guarda civil... um cara 520 

boa praça... né?... simpático, sorrindo pr`as pessoas... ((lendo)) passavam bicicletas... eu 521 

me lembro que meu irmão, na adolescência dele... há/quando ele era da idade de vocês...  522 

a bicicleta era guardada direto dentro de casa, porque ele não podia sair... pra não 523 

roubarem. 524 

 525 

L2: era. 526 

 527 

L1: não existe essa situação?  528 

 529 

L2: existe. 530 

 531 

L1: quando se tem muitas pessoas que têm bicicletas... coisas que não podem sair à rua 532 

com medo de... roubar. Mas no mundo antigo que ele mostra aqui... isso não existia. 533 

Ninguém tinha esse medo... de ser roubado... né? (+) ((lendo)) a menina pisou a relva... o 534 

que é a relva, gente?  535 

 536 

L2: sei não. 537 

 538 

L2: grama... grama molhada. 539 

 540 

L1: a grama?  541 

 542 

L2: a grama molhada. 543 

 544 

L1: molhada... ((lendo)) para pegar... um pássaro (+) ((lendo)) o mundo inteiro, a 545 

Alemanha, a China, tudo era tranquilo ao redor de Clara... ou seja... eram outros tempos. 546 

Não havia tanta (miséria)... não havia tanta poluição... dava pra se viver de outra forma... 547 

eu acredito que vocês já... ouviram depoimentos de pessoas sobre esses tempos... tempos 548 

de avós, bisavós, não sei... né?  549 
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 550 

L2: quem era assim é minha mãe. 551 

 552 

L1: ((lendo)) as crianças olhavam para o céu... NÃO ERA PROIBIDO... gente, o que é 553 

ser proibido a criança olhar pro céu?  554 

 555 

L2: (eu acho que era proibido porque ele...) 556 

 557 

[L1: quantas crianças num podem/moram em apartamento e não podem 558 

brincar na rua? Por quê? O carro pode pegar... alguém pode levá-las...] 559 

 560 

L2: tirar elas de casa. 561 

 562 

[L1: roubá-las... também não tem espaço... hã?]  563 

 564 

L2: sequestrar. 565 

 566 

L1: sequestrar... por isso que hoje... pra muitas crianças... pra vocês talvez não seja, mas 567 

pra muitas crianças é proibido.  568 

 569 

L2: o povo diz... 570 

 571 

[L1: OLHAR PARA O CÉU simboliza o quê?] 572 

 573 

L3: ((Vozes indistintas)) 574 

 575 

L2: essa criança é traumatizada porque não tem liberdade. 576 

 577 

L2: liberdade. 578 

 579 

[L2: (não ter medo de ser sequestrado.)]      580 

 581 

L1: a liberdade que elas perderam (+) que elas perdiam. VAMO LÁ, Ó, GENTE... vamo 582 

terminar aqui de ler o texto, né?... ó... ((lendo)) a boca, o nariz, os olhos estavam abertos...  583 

aí vem o caso da poluição que L falou... né?... tudo aberto quer dizer que você tá vivendo 584 

intensamente... não tá privado de NADA... certo? (+) ((lendo)) não havia perigo... hoje 585 

há?  586 

 587 

L3: há. 588 

L2: há MUITO. 589 

 590 

L2: tá BRABO.   591 

 592 

L3: ((Vozes indistintas)) 593 

 594 

L1: os perigos que Clara temiam ((sic))... olhem... o que ela tinha medo era da gripe... de 595 

haver pe/né do calor... dos insetos...  596 

 597 

L2: agora é dengue. 598 

 599 
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L1: PERDER o bonde das onze... OLHA, gente... era do tempo do:: BONDE...   600 

 601 

L2: faz tempo, vixe! 602 

 603 

L2: ôxe... e (xxx)? 604 

 605 

L1: INÍCIO do século passado... e que MESMO as grandes cidades ainda eram tranquilas 606 

comparadas a hoje... né? ((lendo)) esperava cartas que custavam a chegar... era da era do 607 

e-mail?  608 

 609 

L3: não. 610 

 611 

L1: não... por que as cartas custavam a chegar?  612 

 613 

L2: porque era do correio.  614 

 615 

L1: hã? 616 

 617 

L2: porque vinha de trem. ((risos)) 618 

 619 

L1: porque os meios de comunicação eram mais remotos... então vinha ou de trem... 620 

certo?... ou o carro demorava muito a chegar... avião nem pensar... também o serviço dos 621 

correios não era muito ágil. E as pessoas se comunicavam principalmente através de 622 

quê?... de que a/as pessoas se comunicavam, M? 623 

 624 

  [L2: ((não se trata da aluna interpelada)) por carta.] 625 

 626 

L1: ((A professora chama a atenção das duas alunas, que estão conversando.)) M e M... 627 

 628 

L2: por carta.  629 

 630 

L3: ((Vozes indistintas, risos)) 631 

 632 

L1: NEM SEMPRE PODIA USAR VESTIDO NOVO:: tá mostrando o quê? A 633 

simplicidade... a humildade... da sua vida. 634 

 635 

L2: vive em outro planeta. 636 

 637 

L2: é. 638 

L1: a/minha mãe diz assim... eh/que hoje em dia é fácil comprar uma roupa pronta... hoje 639 

em dia é fácil comprar um brinquedo pronto... antigamente era/num existia o um e 640 

noventa e nove, né?... pra o brinquedo. 641 

 642 

L2: ((ao fundo)) meu pai fazia os brinquedos dele. 643 

 644 

L1: então ela... eh:: era uma coisa do outro mundo assim um... comprar um brinquedo 645 

porque era muito/muito caro... roupas prontas eram muito caras... né?... geralmente você 646 

tinha que mandar fazer... pra mandar fazer você tinha que pagar o tecido... ainda pagar a 647 

mão-de-obra... sai muito caro. Então nem sempre... mesmo a/tendo uma certa condição... 648 
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dava pra usar vestido novo... L? ((O aluno está conversando no fundo da sala, embora a 649 

conversa seja relacionada ao texto.)) 650 

 651 

L2: oi. 652 

 653 

L1: minha mãe disse que ela/elas tinham assim... gente/era um vestido/uma roupinha pra 654 

casa... umas duas ou três roupinhas pra casa... e uma roupa pra sair. Era assim que elas 655 

usavam... né?... HOJE EM DIA... a gente sabe que o acesso aos bens é muito mais fácil. 656 

MESMO não tendo dinheiro... mas como se barateou muito...  657 

 658 

L2: barateou. (Dá pra fazer).  659 

 660 

L3: ((Vozes indistintas)) 661 

 662 

L1: OLHE... GENTE, OLHE, presta atenção... por favor... ô J P.  663 

 664 

L2: foi mal aí, professora.  665 

 666 

L1: A M (+) NEM SEMPRE podia usar vestido novo, MAS... olha, gente, o “mas” que a 667 

gente estudou, né? 668 

 669 

L2: mas. 670 

 671 

L1: introduzindo ideia contrária... MAS... passeava no jardim pela manhã... ora... ela não 672 

tinha as vantagens, comodidades da época de hoje... MAS... ela tinha o principal, que era 673 

o quê?  674 

 675 

L2: paz. 676 

 677 

L1: paz. Mais o quê? 678 

 679 

L2: um jardim pra andar? 680 

 681 

L1: um jardim pra andar... mais alguma coisa? LIBERDADE... ar puro... né?...  682 

 683 

  [L2: ela tinha tranquilidade.] 684 

 685 

L1: ela podia aproveitar a vida. Aí continuando... ((lendo)) havia jardins... havia 686 

manhãs... naquele tempo... gente, o que é que ele tá querendo dizer, que hoje em dia não 687 

tem mais jardins?  688 

L2: ter, tem ((risos))... mas tem pouco. 689 

 690 

  [L2: ter, tem... o povo que pode.]  691 

 692 

L1: TEM, MAS NÃO TEM MUITO... 693 

 694 

  [L2: (é que é um luxo que a gente não pode comprar).] 695 

 696 

L1: LÓGICO que aí jardim eu não tô pensando só no jardinzinho da frente da sua casa...  697 

eu penso num jardim... enquanto... vegetação... 698 
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 699 

  [L2: árvores...] 700 

 701 

L1: um pátio de verde... né?... olhe o que ele diz, gente... olha o que ele diz... havia 702 

jardins... hoje em dia casas são derrubadas onde se erguem prédios. 703 

 704 

L2: é. 705 

 706 

L1: e num prédio o máximo que se coloca é um vaso com uma plantinha na frente.  707 

 708 

L3: ((Vozes indistintas)) 709 

 710 

L1: pra você pensar... olha...  aqui ((no pátio da escola))... graças a Deus... tá o gramado. 711 

Só que se a gente quisesse... se tivesse um trabalho... que aliasse os professores de 712 

biologia... de:: geografia... de história... de todas as áreas... português também... pra fazer 713 

uma horta e um jardim... vocês acham que a gente fazia aqui? Faria, sabe por quê? Porque 714 

há pouco tempo atrás F ((a diretora)) disse que ninguém acreditava que a grama ia vingar. 715 

E num vingou, e num deu certo, e ninguém tá pisando na grama? Então se a gente 716 

quisesse/esses espaços... que são... eh/eh:: sem/sem grama... por exemplo, no quadradinho 717 

ali... a gente num podia fazer um jardim com flores?  718 

 719 

L2: podia. 720 

 721 

L1: é uma ideia pra quando for no terceiro bimestre a gente fazer que ainda a terra tá 722 

molhada... a gente podia fazer... tá? 723 

 724 

L2: eu queria ganhar um ponto.  725 

 726 

L1: PODE GANHAR PONTO... o professor, por exemplo, de biologia... trabalhar... 727 

alguma espécie vegetal. 728 

 729 

L2: é. 730 

 731 

L1: né?... EU posso pa/por exemplo... se tiver a horta... aí eu posso pedir pra vocês 732 

produzirem o texto dizendo como foi o passo-a-passo pra fazer a horta... a gente PODE 733 

fazer isso. Agora desde que tenha meios.  734 

 735 

L3: ((Vozes indistintas)) 736 

 737 

L1: GENTE, OLHA... É UMA IDEIA... quando voltar no terceiro bimestre/nesse terceiro 738 

(+) T, por favor, T... você tá muito dispersa na minha aula.  739 

 740 

L2: professora?! 741 

 742 

L1: é.  743 

 744 

L3: ((alguns alunos imitam o tom de voz da aluna.)) 745 

 746 

L2: ô coisa feia. 747 

 748 
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L3: ((risos))  749 

 750 

L1: olhe... eh:: aí o que é que a gente resgata... quando a gente diz “havia jardins”?... 751 

havia jardins... naquele tempo... tá querendo dizer que eram outros tempos... em que 752 

valorizávamos mais outras coisas... e que hoje... a modernidade... a era/a selva de pedra 753 

tomou conta do verde. Então é uma LEMBRANÇA de um tempo... que não se compara 754 

mais ao de hoje... que era diferente. Tá? Gente, alguém viu mais alguma coisa mais nesse 755 

texto que a gente achou que queria comentar? 756 

 757 

L2: não. 758 

 759 

L1: hã? 760 

 761 

L2: não. 762 

 763 

L1: I (+) quem leu a primeira vez tinha visto tudo isso que a gente comentou agora? 764 

 765 

L2: nem tinha.  766 

 767 

  [L2: tinha não.] 768 

 769 

L3: ((Vozes indistintas)) 770 

 771 

L1: tinha lido isso? (+) gente... agora... eu pergunto a vocês... por favor, quem tá 772 

conversando eu vou pedir pra se retirar... tá bom? (+) tá bom? Quem tá conversando e 773 

que não for comigo ou com a turma sobre o texto vai se retirar. Certo? Eh:: então, gente, 774 

o que é que eu tô querendo mostrar? Que a gente tem que com atenção a gente vê/ pode 775 

fazer ótimas leituras/interpretações dos textos... agora a gente tem que se esforçar pra 776 

isso. A leitura é um trabalho, como outro qualquer. Eu não posso querer... com a preguiça 777 

eterna que a/alguns daqui têm... achar que vem pronto... que alguém vai abrir a cabeça da 778 

gente e colocar não. Ou eu me esforço ou eu não aprendo. Ou eu me esforço ou eu não 779 

leio bem. Ou eu me esforço ou eu não entendo o que a professora tá passando... vamo pra 780 

o exercício... então depois dessa interpretação do poema, vamo analisar as orações que 781 

tem nele. LETRA A... ((lendo)) que tipo de oração predomina no texto... na primeira 782 

estrofe do poema? Olhe... ((lendo)) CLARA passeava no jardim com crianças...  o céu 783 

era verde sobre o gramado... a água era dourada sobre as fontes... outros elementos eram 784 

azuis... então observa que aí eu tenho uma sucessão de orações que têm significado 785 

INDEPENDENTE... se ELAS têm significado independente, que nome eu dou a essas 786 

orações?  787 

 788 

L2: coordenadas.  789 

 790 

L1: coordenadas. Então eu vou colocar letra a (+) ((escrevendo no quadro)) orações 791 

coordenadas... letra b... bora lá? (+) ((lendo)) que efeito produz esse encadeamento de 792 

a/de orações? Gente, quando eu/olhe... eu tenho orações que são independentes entre si... 793 

mas eu vou colocando uma após a outra, uma após a outra... que efeito de sentido eu 794 

vou/eu vou causar no meu leitor?... que eu estou diante de uma descrição de quê?  795 

 796 

L2: ((falando muito baixo)) um poema. 797 

 798 



262 

 

  

L1: hã?  799 

 800 

L2: de um poema? ((ainda falando baixo)) 801 

 802 

L1: não entendi o que você falou.  803 

 804 

L2: de um poema? 805 

 806 

L1: não... eu sei que é um poema... eu tô falando já DO poema... vamo lá? Eu estou diante 807 

de quê? Quando eu digo “aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso”... 808 

é a/hã? 809 

 810 

L2: ((ao fundo)) (a rima.) 811 

 812 

L1: não, num tô falando/eu tô falando do SENTIDO, gente... eu num tô falando 813 

do/do/do... do que rima, do que não rima... quando eu digo OLHE... a professora chegou... 814 

entrou... escreveu no quadro... pediu silêncio... TODAS essas orações elas são 815 

independentes... então elas são coordenadas... quando eu coloco uma após a outra... que 816 

efeito de sentido/que significado tem? (+) ((A professora se impacienta.)) É A 817 

DESCRIÇÃO, gente... de uma cena, de um aconteci-MENTO, gente. ((barulho de 818 

conversa ao fundo. A professora bate palmas.)) Olhe, sinceramente... eu vou ter que dar 819 

um estalo aí... destravar... porque tá (travada), né?... tá?... ENTÃO a pergunta é... que 820 

efeito produz? (+)  821 

 822 

L3: ((alunos conversando)) 823 

 824 

L1: não, gente, desculpa... apaga esse aqui... ((A professora se equivoca ao copiar uma 825 

das respostas no quadro, pedindo que os alunos apaguem a resposta. Eles protestam.))  826 

 827 

L3: ((alunos conversando – muito ruído na sala.))  828 

 829 

L1: é a descrição de uma cena... quando eu digo... “Aconteceu isso, depois isso, depois 830 

isso”... tá?... letra C::  831 

 832 

L2: C. 833 

 834 

L1: ((lendo)) Em “as crianças olhavam para o céu: não era proibido”... QUE conjunção 835 

coordenativa poderia ligar as duas orações? Observa...  “as crianças olhavam para o céu” 836 

é uma oração.  “Não era proibido” é outra... que palavrinha poderia ser colocada junto 837 

dos dois-pontos? Ou substituir os dois-pontos?... QUE conjunção, daquelas que a gente 838 

já estudou poderia substituir? Eu poderia dizer, olhe: “as crianças o/olhavam para o céu.” 839 

tãrãrãrãrã... não era proibido.  840 

 841 

L3: pois. 842 

 843 

L1: e? pois. A expressão “pois”, né? ... AS crianças olhavam para o céu, POIS não era... 844 

 845 

L3: proibido. 846 

 847 
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L1: proibido. VOCÊ vai buscar a palavra que faça sentido, que tenha lógica de ser 848 

colocada ali. Tá? ((alunos falando)) D... (+) ((lendo)) Qual a oração coordenada sindética 849 

adversativa do poema? OLHE...  850 

 851 

L3: ((Vozes indistintas)) 852 

 853 

L1: gente... sindética a gente lembra... isso tá aqui atrás, ó:: ((indicando a página do livro 854 

onde o assunto se encontra.)) (+) VOLTA  AÍ a página setenta e quatro... lê comigo esse 855 

quadrinho...todo mundo junto... 856 

 857 

L1 e L3: ((lendo)) Orações coordenadas... peraí... são aquelas que se ligam entre si...  mas 858 

que mantém a estrutura sintática independente. As orações coordenadas podem ou não 859 

vir iniciadas por conjunções... classificando em:  coordenadas assindéticas... introduzidas 860 

sem conjunção... exemplo... Não havia música, não havia festa, não havia nada. 861 

Coordenadas sindéticas... introduzidas por uma conjunção. Não havia música nem havia 862 

festa. 863 

 864 

L1: então o que são coordenadas sindéticas? (+)  865 

 866 

L2: sindéticas? 867 

 868 

L2: ((quase inaudível)) (que não têm conjunção). 869 

 870 

L1: as que têm conjunção. QUEM não fez isso aqui? Teve o trabalho de virar a página 871 

pra ver de novo isso aqui? Ou vocês acham que o conhecimento ele cai do céu?... quando 872 

você  tá num exercício e  que  tem alguma dúvida... VOLTE pra explicação... tá? Volte 873 

pra explicação... viu, gente? Porque não cai do céu não. Eu não sei nem o que é 874 

assindética. Primeiro... a professora explicou na sala. E segundo... ela leu isso aqui... se 875 

você esqueceu, o que é normal, pro/vai e olha de novo...  876 

 877 

L3: ((vozes de alunos se sobrepõem à fala da professora)) 878 

 879 

L1: gente, olhe, quem tava conversando eu já:: abri mão. Eu não me responsabilizo mais... 880 

certo? A nota vai ser a que tiver na prova...  faça a recuperação... se ficar  com zero,  é 881 

zero. Porque infelizmente eu já tô jogando todas as minhas fichas. (+) EU não tenho mais 882 

o que fazer... certo?  883 

 884 

L2: certo. 885 

 886 

L1: continuando... D... AÍ VEM... ((lendo)) QUAL A ORAÇÃO COORDENADA 887 

sindética adversativa do poema? Ora...  888 

 889 

  [L2: nenhuma.] 890 

 891 

L1: QUAL A ORAÇÃO que TEM conjunção... porque sindética é a que tem conjunção... 892 

e que é ADVERSATIVA, ou seja,  que introduz uma ideia contrária?  quando eu tava 893 

lendo o poema eu (tinha uma lá) (+) tem o “mas”... vamo encontrar onde é que tá? 894 

 895 

L2: ((lendo)) mas que passeava no jardim pela manhã. 896 

 897 
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L1: MAS passeava no jardim pela manhã. Muito bem. Então quando tiver/é uma oração 898 

coordenada que tem um sentido... completo... sem precisar da outra. É uma oração 899 

coordenada sindética? É introduzida por conjunção. É adversativa? A conjunção vai 900 

introduzir a ideia contrária.  Mas, porém, contudo, todavia, no entanto. Certo? Aí eu 901 

tenho... MAS... como é que fica?  902 

 903 

L3: mas passeava no jardim pela manhã. ((alunos conversam – a professora escreve no 904 

quadro.))  905 

 906 

L1: pronto. Letra “d” é isso aqui... agora, gente... eu tô notando que muitas pessoas 907 

assim... “ah, não sei, não sei”... em vez de voltar no livro pra ler e tentar entender, não. 908 

Se acomodam no não saber. Isso é problemático. ((lendo)) AO descrever o mundo daquele 909 

tempo o poema... faz um contraste com o mundo presente. Como você supõe que fosse 910 

este mundo presente?  911 

 912 

L2: violência.   913 

 914 

L1: hã?... violência... mais o quê?  915 

 916 

L2: poluição.  917 

 918 

L1: poluído (+) eu posso falar de insegurança também?  919 

 920 

L3: pode.  921 

 922 

L2: (quem tem sabe.)  923 

 924 

L2: perigoso... 925 

 926 

L1: (se tem insegurança) é uma coisa perigosa... violenta, né?...  mais algum? 927 

 928 

L2: insegurança. 929 

 930 

L2: já falou.  931 

 932 

L1: ((A professora escreve no quadro.)) mais algum? (+) como é que a gente colocaria 933 

que tem pouco verde? 934 

 935 

L2: desmatamento?... (o povo fica desmatando tudo...) 936 

 937 

L1: vamo colocar aqui... ((escrevendo no quadro)) des-ma-ta-do... 938 

 939 

[L2: (o ser humano ultimamente tem sido desumano.)] 940 

 941 

L1: ((alunos falam ao mesmo tempo)) tem... o verde... da natureza.  942 

 943 

L3: ((risos e conversas)) 944 

 945 

L1: “f”... ((lendo)) qual a intenção do poema ao fazer esse contraste?... comparação... 946 

entre o mundo antigo e o mundo atual?  947 
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 948 

L2: mostrar que o mundo antigo era melhor? 949 

 950 

L2: mostrar que o mundo mudou, professora.   951 

 952 

L1: mostrar que o mundo mudou e o que o antigo era::?  953 

 954 

L2: melhor.  955 

 956 

L3: ((Os alunos conversam, enquanto a professora escreve a resposta no quadro.)) 957 

 958 

L2: antigamente se tinha mais tempo... 959 

 960 

L1: e que antigamente era melhor. (+) BOM (+) ((lendo)) copie os períodos no caderno, 961 

acrescentando uma oração coordenada... sindética. Atenção para a pontuação... certo? 962 

Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai CRIAR uma outra oração pra completar 963 

essa ideia pra ver se a gente... consegue::  cri/eh/usar orações coordenadas (o exemplo)... 964 

((lendo)) durante o tempo em que estiver fora, alimente-se bem. Aí como é que a gente 965 

poderia completar essa frase?...((alunos conversam)) você, por exemplo, teria que/eh:: 966 

usar:: uma expressão que explicasse por que se deve se alimentar bem... então eu ia usar 967 

uma explicativa... né?  968 

 969 

L2: eu botei “portanto coma verdura”. Tá certo?  970 

 971 

L1: não. 972 

 973 

L3: ((risos)) 974 

 975 

L2: tu botou o quê? 976 

 977 

L1: ((lendo)) “DURANTE o tempo que estiver fora, alimente-se BEM... POIS...” 978 

GENTE isso aqui é um exemplo. Você colocou uma con/conjunção parecida aqui 979 

também... você  pode manter.  980 

 981 

L2: coma verdura, é, L? 982 

 983 
L3: ((alunos conversam sobre a questão de comer verdura. Alguns caçoam da resposta, 984 

outros parecem concordar com ela. – ruído na sala))  985 

 986 

L1: OLHA...DARIA CERTO, gente? “Durante o tempo... que estiver fora, alimente-se 987 

bem, pois deve...deve ter cuidado para não adoecer”. Certo? Letra “c”/ “b”... como é a 988 

letra “b”?...  989 

 990 

L2: ((lendo)) os templos trazem paz à alma. 991 

 992 

L1: os templos... trazem paz à alma... 993 

 994 

L2: e também ao coração  995 

 996 
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L1: e também ao coração. (+) ((ruído de conversa no fundo)) OLHA AQUI... e:: ó, o pois 997 

é uma oração... é uma conjunção e (vem)  também. Tem alguém que não tá entendendo 998 

por que é que a gente tá respondendo assim?  Todo mundo tá entendendo? Se alguém não 999 

tiver entendendo, diga, viu?  1000 

 1001 

L2: eu, professora. 1002 

 1003 

L1: a gente/tu tá com o livro? 1004 

 1005 

L2: (eu não tô achando.) 1006 

 1007 

L1: a gente tá completando o sentido da oração/das orações do “dois”...  pra completar,  1008 

a gente tem que  começar com uma conjunção. 1009 

 1010 

L2: então é ir só completando, né? 1011 

 1012 

L1: é. ((lendo)) o trem... ORA atrasava... ora... 1013 

 1014 

L2: chegava cedo.  1015 

 1016 

L1: chegava cedo... pode ser.  1017 

 1018 
L3: ((alunos conversam enquanto a professora copia a resposta no quadro.)) 1019 

 1020 

L1: “c”... ((lendo)) AS ÁRVORES estavam completamente desfolhadas.  1021 

 1022 

L2: (xxx) eu botei “logo perdem sua beleza”. (xxx) quando foi no inverno (xxx). 1023 

 1024 

L3: [sobreposição de vozes]  1025 

 1026 

L1: logo perdem...  sua beleza (+) (então tem que dizer) perderam né? 1027 

 1028 

L2: é. 1029 

 1030 

L3: ((alunos falam ao mesmo tempo)) 1031 

 1032 

L1: se alguém fez diferente e quiser dizer, gente, também pode dizer. Quem mais fez? 1033 

((Interpelando uma aluna)) A M... como você colocou? (+) Letra “e” ((lendo)) durante 1034 

aquele passeio não me senti à vontade porque::  aí você completa. 1035 

 1036 

L2: as pessoas... não... me trataram bem. 1037 

 1038 
L3: ((alunos conversam))  1039 

 1040 

L1: as pessoas não me trataram bem. Certo? OLHA (+) TODAS ESSAS palavras que eu 1041 

sublinhei são conjunções, que são servem pra inserir a nova oração criada... essas orações 1042 

aqui tão completando... o sentido da:: que:: veio antes... certo/aí o que é que o autor pede? 1043 

((lendo)) agora classifique as orações que você criou. Pra primeira ((lendo)) pois deve ter 1044 

cuidado pra não adoecer...  essa oração é o quê?  1045 

 1046 
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L3: explicativa. 1047 

 1048 

L1: explicativa, porque insere uma ex-pli-ca-ção. Daí eu vou colocar aqui no cantinho, 1049 

como é que eu vou colocar? Ó:: ((escrevendo no quadro)) oração... coordenada... Dá pra 1050 

entender gente?... o::/co::   1051 

 1052 

L2: dá. 1053 

 1054 

L1: explicativa (+) tá? A letra b... ((lendo)) e também ao coração. É o quê?  1055 

 1056 

L3: aditiva. 1057 

 1058 

L1: aditiva. Insere uma nova ideia... então oração coordenada aditiva... ((A professora 1059 

escreve no quadro.)) (+) 1060 

 1061 

L2: alternativa. 1062 

 1063 

L1: ((lendo)) ora chegava cedo...  al-ter-na-ti-va (+) gente, alguém não tá entendendo? Se 1064 

não tiver, eu explico... sabe? Tão entendendo? Ó:: ((lendo)) logo perderam sua beleza... 1065 

introduz uma conclusão/olhe... porque as árvores perderam as fo/as folhas... é uma 1066 

conclusiva. (+) E a ÚLTIMA... ((lendo)) porque as pessoas não me trataram bem... 1067 

explicativa. (+) Pronto... porque aí a gente resumiu. OLHA, gente, eu digo a vocês, é 1068 

fácil... AGORA SER FÁCIL não quer dizer que eu possa deixar de prestar atenção. Eu 1069 

tenho que acompanhar o raciocínio pra poder... eh::... responder junto.  Vou apagar aqui 1070 

((o quadro)), tá?  1071 

 1072 

L3: ((Vozes indistintas))  1073 

 1074 

L2: professora, que palavra é aquela aí que tá depois de (xxx)? 1075 

 1076 

L1: (xxx) aonde? 1077 

 1078 

L2: ali, depois de (xxx)? 1079 

 1080 

L1: d? oração... coordenada... conclusiva. (+) Três. (+) Posso continuar ou espero um 1081 

pouquinho? 1082 

 1083 

L2: pode ir, professora, vá logo, já vai acabar a aula já.  1084 

 1085 

L2: pode ir... 1086 

 1087 

L1: olhe, gente, eu marquei a prova pra segunda... mas eu acho que eu vou deixar pra 1088 

quarta-feira. 1089 

 1090 

L3: ((alguns alunos contestam, enquanto outros aprovam a decisão.)) 1091 

 1092 

L2: fica muito ruim pra gente estudar. 1093 

 1094 

L1: por que que num dá? Não dá pra estudar?  1095 

 1096 
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L2: dá:: quarta-feira dá.  1097 

 1098 

L3: ((alunos falam ao mesmo tempo)) 1099 

 1100 

L1: olhe... porque  é o seguinte... presta atenção... vocês acham melhor eu explicar melhor 1101 

segunda... aí na quarta a gente faz a prova... 1102 

 1103 

L3: é:: melhor... melhor 1104 

 1105 

L1: quando for/agora só que não vai ter aula de revisão pra recuperação, não tem 1106 

problema?   1107 

 1108 

L2: não.  1109 

 1110 

L1: porque pra/pra explicar melhor agora, eu tenho que suprimir/então TODO mundo se 1111 

esforce pra não ficar em recuperação, porque quem ficar vai ter que se virar sozinho... tá? 1112 

Porque eu tenho um prazo pra entregar a nota na/na secretaria. Infelizmente, né? EU me 1113 

preocupo muito mais com vocês estarem entendendo. 1114 

 1115 

L2: é. 1116 

 1117 

L1: mas tem um prazo na secretaria e tem que entregar.  1118 

 1119 

L2: quarta-feira. 1120 

 1121 

L1: então fica pra quarta-feira a prova, tá? Diga... (xxx) ((A professora fala com um aluno 1122 

que alega não estar se sentindo bem em voz baixa, enquanto os alunos conversam ao 1123 

fundo. O aluno indisposto decide permanecer na sala.)) (+) ((Retomando a aula)) TRÊS... 1124 

((lendo)) LEIA alguns trechos de textos dessa unidade... e transcreva  o que se pede no 1125 

caderno (+) O vampiro/ô L... eu tô já te tirando visse... não é por nada não. 1126 

 1127 

L2: eu não fiz nada, professora! 1128 

 1129 

L1: VOCÊ FEZ, você TAVA conversando agora. 1130 

 1131 

L2: sim, e eu fiquei calado! 1132 

 1133 

L1: ficou calado depois que eu olhei pra você e já tinha pedido silêncio antes. Não espere 1134 

eu pedir silêncio de novo não que da próxima vez eu não peço mais não, tá certo? 1135 

 1136 

L2: eu não fiz nada, professora. 1137 

 1138 

L1: TÁ DANADO... se você conversasse a/além do que::/ eh/eh::. no momento em que 1139 

eu tô (reclamando) você ainda continuasse conversando... tava danado, né, meu filho? 1140 

 1141 

L2: eu tô dizendo que eu tava calado. 1142 

 1143 

L1: tava... vocês não conversam nada... eu tô vendo uma miragem aqui... ((retomando a 1144 

leitura)) O VAMPIRO AGUÇOU... os sentidos... arreganhou levemente... os dentes 1145 

pontiagudos... e se ergueu do solo... numa dança louca de vento, capa e caninos... eu 1146 
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provavelmente deixarei de ser Laura, mas conti/continuarei sendo outra coisa... então 1147 

você vai... transcrever... na letra a... uma oração coordenada sindética adversativa. Nesses 1148 

dois trechos aí... você vai olhar onde tem uma oração sindética, ou seja, que tem 1149 

conjunção... e que seja adversativa.... olha... 1150 

 1151 

L2: (xxx) 1152 

 1153 

L1: ((lendo)) eu provavelmente deixarei de ser Laura, mas continuarei sendo outra coisa... 1154 

não é uma oração adversativa? 1155 

 1156 

L2: é. 1157 

 1158 

L1: pronto, então, ótimo. Letra a... Mas (+) ((escrevendo a resposta no quadro)) 1159 

 1160 

L3: ((alunos conversam)) 1161 

 1162 

L1: B:: ((lendo)) uma oração coordenada sindética aditiva, introduzida pelo “e” gente, 1163 

qual é?... ((lendo)) e se ergueu do solo numa dança louca de vento, capa e caninos (+) 1164 

((escrevendo no quadro)) c:: ((lendo)) duas orações assindéticas... ou seja, que não são 1165 

introduzidas por conjunção, mas com sentido próprio estão ligadas...  1166 

 1167 

L2: as duas. 1168 

 1169 

L1: ((lendo)) o vampiro aguçou os sentidos...  1170 

 1171 

L2: são duas (orações)... as duas coisas. 1172 

 1173 

L1: as duas o quê?... As duas o quê, criatura?  1174 

 1175 

L2: as duas, professora... a um e a dois... essas duas aqui... essas duas frases... ((Não 1176 

conseguimos recuperar o sentido da colocação da aluna.)) 1177 

 1178 

L1: sim, mas não é tudo não... você vai TRANSCREVER... vai dar ne/nesse trecho, duas 1179 

orações que são assindéticas, ou seja, que não tem conjunção (que a introduz) (+)  1180 

 1181 

L3: ((Vozerio de alunos enquanto a professora escreve orações coordenadas no quadro.)) 1182 

 1183 

L1: ALGUMA dúvida nesse três?... gente, aqui eu coloquei... uma oração adversativa... 1184 

inserida pelo mas...   aqui eu coloquei uma oração... que... (eu sei que) isso é incrível... 1185 

como quem mais precisa mais conversa...  isso é uma  incrível coincidência.  1186 

 1187 

L2: eu tô quieto e não posso falar. 1188 

 1189 

L1: ((ignorando L2)) e:: se ergueu/não basta tá quieto... tem que/tem que tá quieto e tentar 1190 

entender... Viu?... não é só estar em silêncio não... porque às vezes tem gente em silêncio 1191 

que não tá nem escutando o que eu tô falando... AÍ SE ainda assim... não entende... quanto 1192 

mais quem tá conversando?... aí pronto...  ((Retomando a aula)) “arreganhou levemente 1193 

os dentes pontiagudos” e “o vampiro aguçou os sentidos” são duas orações... que... são 1194 

independentes entre si, tão no período composto mas não são introduzidas por... 1195 
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conjunção. Observa que nessas duas eu sublinhei a conjunção e nessas duas aqui não tem 1196 

conjunção... certo?  (+)  1197 

 1198 

L3: ((alunos conversam enquanto a professora bate o apagador no quadro para limpá-lo.)) 1199 

 1200 

L2: professora:: aquela palavra ali é o quê? 1201 

 1202 

L1: aguçou. (+) “quatro” (+) PESSOAL rapidinho o número quatro... ((lendo)) LEIA, 1203 

a/essa tira e responda as questões no caderno. 1204 

 1205 

L3: ((alunos conversam, ignorando a professora.)) 1206 

 1207 

L1: pessoal, olhe... pense numa aula chata essa tá sendo pra mim... 1208 

 1209 

L2: professora, é porque (o pessoal tá conversando).  1210 

 1211 

L1: por favor, gente (+) o PIOR, gente, não é ensinar não... o pior é lidar com a 1212 

indi/indisciplina. Porque ensinar aqui se eu passava a noite to::/ou a manhã, a noite, virava 1213 

a noite... porque eu GOSTO de fazer isso... o pior é lidar com gente cínica, me desculpe 1214 

a expressão... que sabe o que deve fazer, sabe o que não deve e faz o que não deve... o 1215 

pior é isso... pra mim...  dar condição ao professor de dizer o que é uma coisa ruim... eu 1216 

acho que é isso... eu não entendo o motivo da (agressividade) porque se eu for fazer uma 1217 

prova agora contigo você tira zero. Olhe/eu tô mentindo? Eu tô mentindo?  Me diga 1218 

sinceramente.  1219 

 1220 

L2: tá não, professora. 1221 

 1222 

L1: pare pra pensar na sua situação. Se você parar um minuto e... parar de/tirar esse 1223 

sorrisinho irônico da cara, ficar sério e tentar entender... tá bom? OLHE... ((Retomando 1224 

a aula)) “QUATRO”... ((lendo a tirinha: Helga interpela Hagar)) vai ficar deitado aí o dia 1225 

inteiro? Você tem uma família... vamos morrer de fome... vamos perder nossa casa... ((No 1226 

quadrinho seguinte, Hagar pensa:)) Helga é incrível...  não apenas faz todo o trabalho por 1227 

aqui, como também cuida de todas as minhas preocupações.... ou seja... ele/ela faz tudo e  1228 

ainda se preocupa por ele... por ela e por ele ao mesmo tempo,  tá?... ((lendo a questão)) 1229 

pra motivar o marido a se levantar, Helga faz uma lista de problemas. Que tipo de orações 1230 

constituem essa lista? (+) GENTE, QUAL a oração que a gente tá estudando? 1231 

 1232 

L3: coordenada. 1233 

 1234 

L1: coor-denada... a LISTA de/de::... coisas que ela diz... 1235 

 1236 

L2: problemas. 1237 

 1238 

L1: CADA uma é uma oração coordenada... tá? (+) B:: ((lendo)) Ele consegue o seu 1239 

objetivo. ((A entonação foi de afirmação.)) 1240 

 1241 

L3: não.  1242 

 1243 

L1: opa, desculpem... ele consegue o seu objetivo?  1244 

 1245 
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L3: não. 1246 

 1247 

L1: não (+) C... ((lendo)) QUE palavra funciona como conjunção aditiva expressando 1248 

alguma (súplica) de Helga? 1249 

 1250 

L2: nenhuma. 1251 

 1252 

L1: nenhuma palavra (se exclama)?... por que  nenhuma?...  gente, não se limitem a 1253 

preencher linhas no caderno. Só coloquem na linha o que vocês tiverem condição de sa/o 1254 

que vocês entendem. ((lendo)) Helga é incrível, ela não apenas faz todo o trabalho por 1255 

aqui... COMO também cuida de todas as minhas preocupações. Então “NÃO APENAS” 1256 

e “COMO” são as palavras que unem as ideias.  1257 

 1258 

L2: não apenas... e como. 1259 

 1260 

L1: “cinco”... gente, olhe, eu acho/eu tava pensando aqui... a gente tem quantas aulas  1261 

segunda? 1262 

 1263 

L2: duas. 1264 

 1265 

L1: tem duas, porque eu posso fazer a revisão em uma aula, tirar dúvidas e na outra fazer 1266 

a (prova)... sabe por quê? Deixa eu dizer a vocês... porque eu vou ter pouco tempo pra 1267 

corrigir e semestre passado eu entreguei a caderneta atrasada... vocês sabem que a gente 1268 

vai/é:: reclamado por isso... eles não querem saber se vocês estão adiantados ou não. 1269 

Então como eu já tinha marcado a prova e já não teve segunda... só vai ser lá na  segunda 1270 

aula, certo?   1271 

 1272 

L3: ((Os alunos reclamam, falando todos ao mesmo tempo.)) 1273 

 1274 

L1: segunda-feira. Segunda. Gente, peraí, vamo reclamar o quê? Qualquer coisa vocês... 1275 

((a voz da professora se perde entre as dos alunos.))... tocou?...   OLHE... só faltava uma 1276 

questão, que era a cinco, essa questão eu resolvo e tiro as dúvidas. O que é que vocês 1277 

devem fazer? Olhe, estudem em casa. Anota aí (+) NO CADERNO DE VOCÊS...  A M... 1278 

onde é que tu vai no segundo bimestre?  1279 

 1280 

L2: eita, professora... tá no outro ((caderno)... tá no outro... 1281 

 1282 

L2: pronto... começa a segunda unidade, né? Ó:: (+) OLHEM... ESTUDEM A 1283 

UNIDADE DOIS... ((muito barulho – gritos – cadeiras arrastando. A professora escreve 1284 

no quadro: “Unidade dois: conjunções coordenativas e orações coordenadas”. A aula se 1285 

encerra)) .1286 
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Transcrição – Aula 12 

Assunto: Orações coordenadas sindéticas. 

Data: 09/06/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 
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L1: ó (+) ((A turma conversa, sem tomar conhecimento da presença da professora em 1 

sala.)) POR FAVOR, PESSOAL... QUEM TÁ CONVERSANDO AINDA... LEVANTE 2 

E SAIA DA SALA. Quem tá conversando ainda... levante e saia da sala. Porque aqui 3 

agora só é silêncio e prestar atenção. SE quiser perguntar... levanta a mão... e fala. Não 4 

há mais espaço pra conversar todo mundo ao mesmo tempo como a gente tava aqui agora. 5 

(+) OLHE... eu vou fazer o seguinte... eu vou TERMINAR a correção do exercício... 6 

depois que eu terminar, eu vou colocar situações... pra gente ver se identificou os 7 

conceitos... tá? Vou dar uma lembrada agora dos conceitos. Primeiro ponto... o que é que 8 

vai cair na avaliação? Vou colocar aqui. ((A professora começa a escrever no quadro-de-9 

giz o conteúdo da avaliação bimestral, que engloba as conjunções coordenativas e as 10 

orações coordenadas, além do emprego do trema e do apóstrofo.)) (+) ((lendo)) Avaliação 11 

de língua portuguesa... então... vocês lembram que a gente começou a (lidar)... lendo 12 

aquele conto... que era chamado “A porta aberta”... que era um conto em que uma pessoa 13 

doente... foi passar uma temporada numa cidade de interior... não conhecia ninguém e 14 

começou a fazer algumas visitas a/eh:: recomendadas pela irmã... pra:: R, vira pra frente 15 

um pouquinho... PRA:: ir conhecendo as pessoas. Certo? Naquele sentido... eh/eh:: o 16 

homem chegou... numa casa... conversou com a sobrinha da dona da casa enquanto ela 17 

não vinha lhe atender. Vocês tão lembrados desse conto?  18 

 19 

L2: sim. 20 

 21 

L1: enquanto ela não vinha lhe atender... aí a moça foi... pra inventar a história... que até 22 

então a gente não sabia que essa história era inventada... de que o marido dela tinha 23 

desaparecido com os filhos... e tarará... e que ela ficava todo dia esperando eles 24 

aparecerem pela porta.  25 

 26 

L2: eu me lembro. 27 

 28 

L1: só que na verdade ela tava esperando eles aparecerem porque realmente eles tavam 29 

vivos e tinham saído. Só que na cabeça do homem a menina tinha se retirado e ele pensava 30 

que a mulher tava doida... distorcendo... (esperando que todo mundo aparecesse). Quando 31 

apareceram os homens na entrada... eh... ele teve um susto e saiu correndo. Isso era um 32 

conto de ficção... tá?... esse... 33 

 34 

L2: ((ao fundo)) (o cara é mei ((sic)) doido...) 35 

 36 

L1: hã?... eh/esse era um conto de ficção. Então... eu vou trazer também na prova pra 37 

vocês um conto. A partir desse conto, eu vou trabalhar interpretação de texto. (+) ((Os 38 

alunos começam a conversar, aparentemente agitados com as informações sobre a prova. 39 

A professora pára de falar e os observa.)) 40 

 41 

L3: vixe Maria... 42 

 43 

L2: presta atenção, véi ((sic))! 44 

 45 

L2: gente... por favor... 46 

 47 

L1: pronto?  48 

 49 

L2: a pessoa já vai gritar... 50 
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 51 

L2: ôxe... eu tô calado!  52 

 53 

L2: mas grita.  54 

 55 

L2: valei-me... 56 

 57 

L1: DEPOIS da interpretação de texto aí vai entrar no conteúdo gramatical que a gente 58 

viu hoje... a partir desse texto a gente vai pen/pensar em... ((escrevendo no quadro)) 59 

conjunções... coordenativas... que é um assunto que a gente já viu faz tempo... já vem 60 

vendo... que são aqueles termos utilizados pra UNIR... pra... orações coordenadas nas 61 

frases... na/na/no período. O que são orações coordenadas? São as orações... que são 62 

independentes sintaticamente... ou seja... elas não dependem uma da outra pra existir... 63 

certo?... eu posso DESMEMBRAR o período... e elas vão continuar com o sentido 64 

completo. Mas PRA UNIR essas orações... às vezes se usam umas palavrinhas... e essas 65 

palavrinhas eu dou o nome de conjunções. Então vai ser o assunto... oração/conjunções 66 

coordenativas e orações coordenativas/e orações coordenadas. Um assunto puxa o outro, 67 

tá? (+) Além disso, a gente teve uma aula extra... que a gente viu a::/o emprego do trema... 68 

e do apóstrofo, num foi?  69 

 70 

L2: foi. 71 

 72 

L1: então a gente vai botar algumas questões voltadas pra esse a/ponto também. Certo, 73 

gente? ((A professora percebe que errou na grafia de “orações coordenadas” ao escrever 74 

no quadro.)) Eita, o que/que foi que eu fiz? ((lendo)) “oracoordenadas”... ((Ela corrige a 75 

grafia.)) 76 

 77 

L2: ((em tom de brincadeira)) o::ra, coordenadas!  78 

 79 

L1: vamo terminar a correção do exercício... ((Trata-se do exercício proposto pelo livro 80 

didático.)) depois eu vou revisando cada um ponto desse... tá?  81 

   82 

L2: só falta o cinco. 83 

 84 

L1: ah, só falta o cinco.  85 

 86 

L3: ((Vozes indistintas))  87 

 88 

L1: sim (+) gente, é o seguinte... eu não tô conseguindo essa sala hoje não, viu? O que é 89 

que tá havendo? (+) O que é que tá havendo? Tem/tem algum problema aqui?  90 

 91 

L2: o povo tá emocionado, professora.  92 

 93 

L1: vamo lá?... ó... ((lendo)) leia o texto a seguir. Vamo ler. ((lendo)) Foi muito 94 

engraçado... 95 

  96 

[L2: (xxx)... num é?... (me dê aí, por favor)...] 97 

 98 
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L1: rapaz... na hora de começar a ler o texto, J?!  99 

 100 

L2: não, professora... foi mal aí... é que::  101 

 102 

L1: gente, infelizmente... eu nunca tirei ninguém aqui. Ou já? 103 

 104 

L3: não. 105 

 106 

L1: eu vou precisar tirar hoje?  107 

  108 

L2: não. 109 

 110 

L1: se:: eu achar que é necessário, eu vou tirar. Certo? (+) ((retomando a leitura)) Minhas 111 

férias... foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, 112 

enfiando embaixo do banco com cuidado o (xxx). Será que não tem cobra? E o meu pai 113 

perdeu a paciência e disse: “entra no carro e vamos embora” (+) porque nós ainda nem 114 

tínhamos saído da garagem do edifício. Na entrada tinha tanto buraco que o carro quase 115 

quebrou, e nós atrasamos. E quando chegamos no local do camping já era noite, e o meu 116 

pai disse: “esse pare/pare::”... 117 

 118 

L2: parece. 119 

 120 

L1: “esse parece ser um bom lugar”... eu andando aí fico sem acompanhar. ((lendo)) com 121 

bastante grama e perto de árvores. E decidimos deixar para armar a barraca no dia 122 

seguinte e dormir dentro do carro mesmo. Só que não conseguimos dormir, porque o meu 123 

cachorro dobermann passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não 124 

deixava abrirem a porta, com medo de cobra. E no dia seguinte, a cara feia de um homem 125 

nos espiando pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa 126 

dele. E a água que meu pai viu era a piscina dele, e tivemos que sair correndo. Luís 127 

Feran/Fe/Fernando Verissimo... (Um nariz) e outras crônicas. Então, gente... isso é uma 128 

parte... um trecho... de uma crônica... tá? ((Um aluno se remexe na cadeira, fazendo muito 129 

barulho. A professora interrompe a aula para que ele possa se acomodar.)) Se ajeite logo. 130 

 131 

L3: ((risos)) 132 

 133 

L1: então é um pedacinho... um trechinho de uma crônica... que vai mostrar pra gente 134 

uma situação... né... cotidiana e cômica. Pessoas que saem pra acampar... uma mulher 135 

cheia de frescura, né? Não tinha saído nem do estacionamento do prédio... já pensava que 136 

tinha cobra no chão lá... pensando que tava no sítio... 137 

 138 

L3: ((risos)) 139 

L1: e um homem que se a::trapalhou tanto que chegou atrasado num lugar escuro que na 140 

verdade não era o camping, ou seja, o lugar de acampamento...  era sim... o quintal... de 141 

alguém... d`uma/d`uma/d`uma propriedade particular. Certo? Aí como interpretar esse 142 

texto um pouquinho pensando também nesses conceitos que a gente vai mais tarde fazer 143 

esse trabalhinho. ((lendo)) O título do texto nos faz lembrar uma situação típica da escola. 144 

Que situação é essa? Minhas férias... lembra o quê, gente, isso?  145 

 146 

L2: o verão. 147 

 148 
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L1: não, mas uma situação na escola.  149 

 150 

L2: sair da escola. 151 

 152 

L1: não.  153 

 154 

L2: dormir. 155 

 156 

L3: ((risos)) 157 

 158 

L2: dormir?! 159 

 160 

L1: vocês já tiveram alguma professora que pediu pra fazer uma redação no começo da/do 161 

ano?  162 

 163 

L2: um-hum. 164 

 165 

L1: e qual era o tema dessa redação? 166 

 167 

L3: minhas férias. 168 

 169 

L1: minhas férias. Vocês nunca tiveram uma professora que pediu pra fazer isso? 170 

 171 

L3: já.   172 

 173 

L1: uma redação “Minhas férias”?  174 

 175 

L3: já. 176 

 177 

L2: (mas esse ano não). 178 

 179 

L1: não, não tô falando desse ano... tô falando outros... desde a primeira série. 180 

 181 

L3: já. 182 

 183 

L1: aí é bom quando a gente não tem férias e fica sem sair de casa, né? Aí a professora 184 

“Minhas férias”. Você vai contar o quê, né, na história? 185 

 186 

L2: ah, meu Deus... 187 

 188 

L3: ((Vozes indistintas))  189 

 190 

L1: Ó:: (fica) todo mundo falando ao mesmo tempo, tá vendo? OLHE... então como é 191 

que a gente responde aí essa questão a?... né?... essa questão a. ((lendo)) O título do texto 192 

faz lembrar uma situação típica de escola... sim ou não?  193 

  194 

L3: sim. 195 

 196 

L1: a gente viu que sim. Aí a pergunta... ((lendo)) Que situação é essa?  197 

 198 
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L2: redação? 199 

 200 

L2: redação. 201 

  202 

L1: quando... vamo tentar elaborar essa resposta... quando... quando o quê? (+) ((A 203 

professora vai elaborando e escrevendo a resposta no quadro)) o professor/professora, né? 204 

(+) solicita... uma redação... sobre o quê?  205 

 206 

L2: sobre as férias. ((A professora acolhe a contribuição da aluna, escrevendo-a no 207 

quadro)). 208 

 209 

L1: é uma/é uma situação inclusive muito criticada... hoje em dia... é pedir pra os alunos 210 

escreverem sobre as férias. (Quase nenhum professor faz mais isso) (+) é:: suas férias... 211 

sua vida. (+) Tá bom? Ó... b... ((lendo)) Que conjunção é reconhecida diversas vezes no 212 

texto? Gente... (sempre tem uma que fica repetindo)...  213 

 214 

L2: e... e... 215 

 216 

L1: o “e”. A aditiva “e”, né? ((Escrevendo a resposta no quadro)) A conjunção... que 217 

escreve o “e”, né?... mas a gente pronuncia “i”... “i”... né?... é como se ele tivesse 218 

contando a história... “e aconteceu isso”... “e aconteceu aquilo”... e/e/e... vai embora. (+) 219 

A conjunção “e”... c... lê aí, E.  220 

 221 

L2: ((ao fundo, lendo)) (que efeito de sentido gera a repetição da conjunção?) 222 

 223 

L1: a repetição do e/e/e... lembra o que pra gente?... que efeito tem esse (processo)? (+) 224 

eh/eh/eh olhe... vou dar uma situação... existe uma forma de falar quando a gente tá 225 

contando uma história oralmente... existe uma forma de escrever quando a gente tá:: 226 

narrando por escrito... entra mais a oralidade ou a escrita (quando ele fica) e/e/e::? 227 

 228 

L2: a oralidade.  229 

 230 

L1: a oralidade. Quem conta a história? Quem é que tá contando a história aí?  231 

 232 

L2: o autor.  233 

 234 

L1: quem é?  235 

 236 

L2: o menino. 237 

 238 

L1: é o me-nino. Então LEMBRA a nós a/a fala do menino. É como se o menino tivesse 239 

conversando com a gente e contando a história, num é verdade? 240 

L2: é.  241 

 242 

L1: até tem gente vai contar uma história... e repete tanto o “e” e/e... que diz “Ave 243 

Maria”... o “e” ou “aí”, né?  244 

  245 

L2: aí... aí... aí... 246 

 247 
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L1: vamo colocar assim... ((elaborando a resposta e escrevendo-a no quadro)) dá a 248 

impressão... dá a impressão de que (+) dá a impressão de que... o garoto (+) narra... narra 249 

o quê?  250 

 251 

L2: a história... das férias. 252 

 253 

L1: o que aconteceu... né... pode ser? (+) oralmente (+) a gente pode até completar/ 254 

PARECE conversar com o leitor. Num posso... completar com isso? Então eu coloco... 255 

((escrevendo no quadro)) parece (+) conversar (+) com o leitor. GENTE... Luís Fernando 256 

Verissimo escreveu assim:: porque não sabe pontuar?  257 

 258 

L2: não.  259 

 260 

L1: não. Ele escreveu porque ele queria CONSTRUIR esse efeito... dar a impressão de 261 

que o garoto tá... contando a história... e aí ele foi escrevendo... certo?  262 

 263 

L2: letra d. 264 

 265 

L1: d... quem lê a d?  266 

 267 

L2: ((ao fundo, lendo baixo)) faça um comentário (que explique) a oposição do autor... 268 

 269 

L2: OPÇÃO do autor... 270 

 271 

L2: não... aqui ele diz OPOSIÇÃO do autor... 272 

 273 

L3: ((risos)) 274 

 275 

L2: ((lendo o restante da pergunta)) (xxx) 276 

 277 

L2: ((reforçando a leitura da colega, em tom de voz mais alto)): opção do autor por esse 278 

tipo de linguagem. 279 

 280 

L1: por que ele optou?... acabei de falar aí agora... mas bora lá... por que ele optou por 281 

esse tipo de linguagem? 282 

  283 

L2: ficou parecido... com um diálogo. 284 

 285 

L1: ele quis aproximar o texto do DI- 286 

 287 

L3 e L1: álogo. ((A professora escreve a resposta no quadro)). 288 

 289 

L2: ((irônico)) é isso! 290 

L1: gente... aí tem número um, né? 291 

 292 

L2: é.  293 

 294 

L1: já do próximo ((exercício)). Aí ele vai trazer a capa de uma revista... ou um anúncio 295 

publicitário de uma revista... ESSE texto que tá aqui na lateral é o texto que tá no anúncio, 296 

viu? A gente pode ler... e fazer as questõezinhas sobre... o anúncio. Lê aí, T. 297 
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  298 

L2: ((lendo)) a gente come uma fruta e joga a casca no lixo. Pega as folhas de rascunho, 299 

amassa e joga no lixo. Abre uma sacola e joga o barbante no lixo. Limpa a escova... de/de 300 

cabelo... e joga os cabelos no lixo. Pensando bem, a gente passa o dia inteiro jogando no 301 

lixo. Ao jogar fora tudo o que não presta... ou não serve mais... a gente pensa... que se 302 

livrou de um problema. Na verdade, o problema começa aí. Principalmente nas grandes 303 

cidades. O índice do lixo é uma/o impacto do lixo é uma grande dor de cabeça. Em 304 

primeiro lugar, é preciso que as pessoas (tenham juízo ecológico). Isso quer dizer tirar da 305 

porta de nossa casa logo (xxx) o lixo produzido. Depois é necessário dar um destino ao 306 

(xxx) do lixo recolhido, e no dia seguinte fazer tudo de novo, e de novo e mais uma vez. 307 

Afinal, considerando que existe uma grande sujeira universal, para onde será que vai todo 308 

esse lixo?  309 

 310 

L1: ok. Observa, gente... aí o texto ele não se preocupa com... jogar o lixo... o lixo e... 311 

letra a... ((lendo)) Qual é a ideia principal desse texto? Qual é? 312 

 313 

L3: ((alunos falam ao mesmo tempo, tentando elaborar uma resposta à pergunta da 314 

atividade.))  315 

 316 

L1: sim... mas... eh... a/a gente sabe que... (produz o mesmo lixo)... mas... a preocupação 317 

dele maior aí nesse texto... é com o quê?  (+) É com o DESTINO dado ao... lixo. Né? 318 

Então a gente pode dizer que a ideia central é ((escrevendo no quadro)) a preocupação... 319 

 320 

L2: com o lixo. 321 

 322 

L1: não só com o LIXO em si, mas com o destino que é dado a esse lixo. Compreende a 323 

diferença? ((escrevendo)) com (+) o destino (+) que é dado (+) ao lixo... né?... a 324 

preocupação com o destino que é dado ao lixo... ele não diz/ele num tá dizendo aí que é 325 

pra jogar o lixo no lixo. Ele tá questionando... a:: eh... o pada/simplesmente jogar as coisas 326 

no lixo e não se preocupar com ele. Não pensar pra ONDE vai esse lixo... como é que ele 327 

vai ser... aproveitado... se for aproveitado...  328 

 329 

  [L2: se vai ser tratado...] 330 

 331 

L1: tratado... enfim. O ideal era que todo mundo fizesse coleta seletiva... separasse os 332 

orgânicos dos inorgânicos... O que é isso, gente... orgânicos, inorgânicos... vocês sabem?  333 

 334 

L3: ((Vozes indistintas)) 335 

 336 

L2: produtos químicos. 337 

 338 

L1: hã? 339 

 340 

L2: orgânico é o lixo de cozinha... e inorgânico é papel, saco plástico, lata...  341 

 342 

L1: mas quando a gente diz “lixo de cozinha” é porque numa cozinha eu posso jogar uma 343 

garrafa de ref/ de refrigerante... inorgânicos, gente... orgânicos, gente, são aqueles que 344 

são degradáveis... né?... COMIDA... certo?... perecíveis. Já:: inorgânicos são aqueles que 345 

não são perecíveis. Plástico, vidro, lata... papel...  346 

 347 
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  [L2: papelão.] 348 

 349 

L1: papelão...  350 

 351 

  [L2: borracha.] 352 

 353 

L1: e que pode ser facilmente reciclado. Se o lixo de toda casa fosse separado... cada casa 354 

tivesse/não precisava ser nem três nem quatro (baldes) não...  355 

 356 

  [L2: hã?!] 357 

 358 

L1: DOIS. E se antes que jogasse no lixo você separasse... 359 

 360 

  [L2: lá em casa só tem um. (Lá no quintal).] 361 

 362 

L1: plástico é aqui... eh/eh:: resto de comida é aqui... aí o que acontecia? Era muito mais 363 

fácil.  Porque imagina... ter que reciclar um garrafa de refrigerante mas que ela tivesse 364 

toda suja de resto de comida? 365 

 366 

L2: vige! 367 

 368 

L1: num fica mais difícil? Um papel... né?... um papel pra ser reciclado ele tem que tá 369 

todo limpo... você pode jogar naquele lixeiro de papel. Então não pode misturar com os 370 

orgânicos. O problema do aproveitamento do lixo... primeiro... não existem programas 371 

eficientes no Brasil de aproveitamento... toda cidade era pra ter uma usina de lixo... que 372 

transformasse os orgânicos em adubo e os inorgânicos reciclava... vendesse pra indústrias 373 

que reciclem. Como não há isso, então eles só fazem colocar o lixo aonde, gente? Vocês 374 

sabem onde eles colocam?  375 

 376 

L2: no lixão... no lixão.   377 

 378 

L1: no lixão ou em aterros que chamam de aterros sanitários.  379 

 380 

L2: é. 381 

 382 

L1: eh/vão empurrando o problema pra debaixo da terra... literalmente... né? Então o ideal 383 

era que... se o planeta não tiver isso... a gente vai se acabar... é que:: todo plástico 384 

RETO::RNE e seja feito novamente... né?... todo lixo de resto de comida (quando saísse) 385 

da cozinha... vira adubo... e assim por diante.  386 

 387 

L2: lavagem de porco.  388 

L1: fosse... tem muita gente que tem criação, né, que já faz essa coleta... porque:: coloca 389 

pra/pra os animais. (+) ((Retomando o trabalho com o texto.)) Ó... B... do texto, né, a letra 390 

b... 391 

 392 

L2: qual? 393 

 394 

L2: ((ao fundo)) letra b. 395 

 396 

L1: B... página setenta e oito...  397 
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 398 

L2: ((lendo)) que tipo de oração coordenada...  399 

 400 

L2: sindética. 401 

 402 

L2: ((lendo)) sin...dética... predomina no texto? 403 

 404 

L1: olhe... oração coordenada é aquela oração que tem... eh:: independe/é independente... 405 

sintaticamente... tem sentido independente. ESSA oração que elas podem ser ligadas POR 406 

conjunções chamando-se a:: eh/sindéticas. Quando elas NÃO são ligadas por conjunções, 407 

eu chamo de SIN-déticas. ((Nesse ponto, a professora confundiu a nomenclatura das 408 

orações coordenadas, chamando de sindéticas o que, na teoria gramatical, classificam-se 409 

como assindéticas.)) Então se ele tá pedindo uma oração coordenada sindética... é porque 410 

é uma oração independente... que tem... uma ligação com conjunção. Mas ele pede o quê? 411 

Qual é a que predomina? LÓGICO que são as aditivas, gente. Olha o tanto de “e” que ele 412 

usa, olha... a gente come uma fruta E:: joga tudo no lixo... pega as folhas... amassa... E:: 413 

joga no lixo. Então ele vai repetir o “e” durante toda a:: todo o texto. Então aqui eu tenho 414 

orações... a resposta... ((Escrevendo no quadro)) (+) coordenadas (+) sindéticas... por que 415 

sindéticas, hein, gente? (+) Pessoal, por que sindéticas?  416 

 417 

L2: porque tem aquele (negócio)... 418 

 419 

L1: porque pode ter conjunção. Aí elas/se elas são ligadas pelo/pelo termo “e”... elas são 420 

conclusivas, né?   421 

 422 

L2: não... aditivas.  423 

 424 

L1: elas são... aditivas.  425 

 426 

L2: ((ao fundo)) orações coordenadas sindéticas auditivas ((sic)). 427 

  428 

L1: orações porque possuem verbo... coordenadas porque têm sentido independente... 429 

sindéticas porque possuem conjunção e aditivas porque (acrescentam uma ideia). Se você 430 

entender isso não precisa ficar com decoreba... entendendo a LÓGICA você vai embora... 431 

você classifica qualquer uma. Tá? ((Chamando a atenção de uma aluna.)) D... 432 

 433 

L2: (eu acho mais fácil) ficar decorando. 434 

 435 

L1: e é? 436 

 437 

L2: (xxx) 438 

 439 

L2: ai, que dor de cabeça! 440 

 441 

L1: Ó:: (+) tá com dor de cabeça? Eu tinha um remédio ali, mas foi na outra aula... tem 442 

mais não. (+) F, lê a letra c.  443 

 444 

L2: ôxe, professora! ((O aluno lê muito baixo, tornando a gravação de sua fala 445 

incompreensível.)) 446 

 447 
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L1: que função esse tipo de oração... aditiva, né?... desempenha no sentido do texto?... 448 

e/e/e... o que que ele tá querendo for/mostrar?... quando eu uso muito oração aditiva?... 449 

eu estou... somando... adicionando... acrescentando informa- 450 

 451 

L2: ções.  452 

 453 

L1: ções. Então eu boto “acrescentar informações ao texto”. ((A professora escreve a 454 

resposta no quadro.)) 455 

 456 

L2: ai, minha nossa senhora...  457 

 458 

L1: ((lendo a resposta)) acrescentar informações ao texto. Tá? Somente. (+) GENTE, 459 

AGORA eu vou fazer uma/uma:: (+) uma revisãozinha oral só pra ver se vocês fixaram. 460 

Posso apagar ((o quadro))?  461 

 462 

L3: ((Vozes indistintas)) 463 

 464 

L1: PESSOAL... presta atenção agora que é o tira-dúvida, tá? Quem tiver com dúvida, 465 

presta atenção. 466 

  467 

L2: (xxx) 468 

 469 

L1: não, você é quem vai explicar tudo. Ó... posso apagar aqui esse lado? 470 

 471 

L2: pode.  472 

 473 

L2: pode, professora. 474 

 475 

L1: vamo começar bem do comecinho, bora lá?... bem do comecinho. (+) L...  476 

 477 

L2: E... ((A aluna interpelada indica o nome de outra aluna, provavelmente para “escapar” 478 

das intenções da professora, antes mesmo de saber quais eram.)) 479 

 480 

L1: MARIA VIAJOU ONTEM. Isso aí eu posso dizer que eu tô dentro de uma oração?  481 

 482 

L2: é. 483 

 484 

L1: por que é uma oração?  485 

 486 

L2: tem verbo.  487 

L1: qual é o verbo dessa oração?  488 

 489 

L3: viajou.  490 

 491 

L1: tá claro, né? 492 

 493 

L2: tá. 494 

 495 
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L1: agora se eu digo... ((escrevendo no quadro)) Marina viajou ontem... mas... não... ((Os 496 

alunos ficam agitados, falando todos ao mesmo tempo. A professora intervém.)) GENTE, 497 

por favor... ó a cachorrada...  498 

 499 

L2: eita...   500 

 501 

L1: desculpa a expressão, mas é isso mesmo.  502 

 503 

L2: é, professora... é pra aparecer.  504 

 505 

L1: OLHE... Marina viajou ontem, mas não me avisou... ((Dirigindo-se a duas alunas que 506 

estão com conduta inadequada.)) meninas, eu vou tirar vocês duas, viu? 507 

 508 

L2: coitada. 509 

 510 

L1: tá bom?... a última vez que eu/que eu aviso, da próxima já vai ser pra sair. Marina 511 

viajou ontem, mas não me avisou. NÃO ME AVISOU é outra oração?  512 

 513 

L3: é. 514 

 515 

L1: por quê?  516 

 517 

L2: porque tem verbo. 518 

 519 

[L2: porque... a primeira era (xxx).] 520 

 521 

L1: tem um verbo. Qual é o verbo? 522 

 523 

L3: avisou.  524 

  525 

L1: avisou. Se eu disser... separadamente... não me avisou... as pessoas entendem... 526 

Marina não me avisou... né?... então nesse caso aí... eu tenho aqui duas... orações. Como 527 

elas tão uma após a outra... e  elas são independentes... ((escrevendo no quadro)) eu digo 528 

que elas são orações (+) coordenadas. 529 

 530 

L2: sindéticas. 531 

 532 

L1: tá? Elas são coordenadas. Porque elas são... duas orações do MESMO período... mas 533 

que elas têm o sentido... independente. Aqui:: ((apontando para a conjunção “mas”.)) eu 534 

tenho... uma palavra que une as duas. A essa palavra eu chamo de CONJUNÇÃO. (+) 535 

COMO essa conjunção serve pra unir duas orações COORDENADAS... eu digo que 536 

essas conjunções são COORDENA- 537 

L3 e L1: TIVAS. ((A professora escreve no quadro a classificação da conjunção como 538 

coordenativa.)) 539 

 540 

L1: certo? Por que o nome é coordenativa? Porque reúnem orações coordenadas. 541 

Somente. MAS HÁ CASOS em que:: eu não tenho... conjunções... eu tenho orações 542 

coordenadas, mas eu não tenho conjunções... eu tenho ponto... vírgula... um exemplo (+) 543 

A professora escreve o exemplo no quadro)) OLHA... ((lendo)) COMPROU, ACHOU, 544 

GANHOU... então quantas orações aí? 545 
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 546 

L2: comprou... achou... ganhou. 547 

 548 

L3: três.  549 

 550 

L1: TRÊS... porque vai ser de acordo com o/com o verbo. MESMO que a única palavra 551 

seja um verbo é uma oração. AQUI eu tenho conjunções?... OLHE... na oração um... no 552 

primeiro período... no período um... eu tenho conjunções?  553 

 554 

L2: não.  555 

 556 

L1: não. O que é que eu tenho? Eu tenho vírgula. NESSE CASO onde não tem conjunção, 557 

ou seja, SEM conjunção (+) ((A professora interrompe a aula em virtude de uma aluna 558 

estar conversando com a colega.)) minha filha, pare de conversar... é você mesmo, olhe 559 

pra trás não... porque desde que eu tô falando/do comecinho da aula você tá conversando. 560 

((A sirene toca para o intervalo, obrigando a professora a encerrar a aula antes de concluir 561 

a revisão dos conteúdos para a avaliação bimestral).562 
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Transcrição – Aula 13 

Assunto: Orações coordenadas sindéticas. 

Data: 11/06/2008 

 

L1: PROFESSORA 

L2: ALUNO (A) COM TURNOS DE FALA INDIVIDUALIZADOS 

L3: GRUPO 

Nota: A professora está revisando com a turma o conteúdo de orações coordenadas 

sindéticas, com base no livro didático, a partir de uma esquematização que ela está 

copiando no quadro-de-giz. Esta é a última aula antes da prova bimestral.  
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L1: eu vou anotar aqui ((no quadro)) algumas orientações... pras pessoas que tão no/no 1 

grupo que vai fazer a mostra cultural sobre os cantores... (já saberem) onde pesquisarem... 2 

tá?... DEPOIS... aí a gente vai terminar... aí eu vou liberar quem não é do grupo de dança... 3 

vou ficar só com quem é do grupo de dança. Certo? Agora... liberar da/da MINHA aula... 4 

não é da/ir embora da escola... porque ainda tem aula da professora... eh:: S. Eu procurei 5 

C ((a coordenadora)) agora quando tocou, vou procurar agora pra ver se vocês vão colar 6 

com ela os... as bandeirinhas ((de São João))... tá?... olhe... ((introduzindo o assunto da 7 

aula)) eh:: eu falei pra vocês o que era oração coordenada... falei o que era conjunção 8 

coordenativa. SÓ QUE... SE a oração coordenada é como aquela primeira... que não tem 9 

conjunção... eu chamo de ASSINDÉTICA... que são as que são SEM (+) conjunção. Ou 10 

seja, pra UNIR... você não tem palavras, e sim sinais gráficos. (+) AS QUE são unidas 11 

por conjunção, como é o caso do exemplo 2, elas são... SINDÉTICAS... mas vamos 12 

colocar um pouquinho a classificação das conjunções. Dependendo da noção que a 13 

conjunção insere... ela vai se classificar em cinco tipos... SE ela insere uma ideia contrária, 14 

ela é adversativa. Se ela insere uma conclusão... ela é conclusiva. Se ela insere uma 15 

explicação, ela é explicativa. Se ela insere uma alternativa, ela é alternativa... e se ela 16 

insere uma adição, ela vai ser aditiva. ESSAS pa/é a classificação das conjunções. DO 17 

MESMO JEITO que eu classifico as conjunções, eu vou classificar as orações 18 

coordenadas SINDÉTICAS, ou seja, aquelas que têm no seu interior conjunções. Então a 19 

MESMA classificação das que/eu posso copiar aqui nessa chave? ((A chave se refere à 20 

classificação das orações coordenadas sindéticas.)) 21 

 22 

L3: pode. 23 

 24 

L1: então vamo colocar ((preenchendo o esquema da classificação das orações 25 

coordenadas sindéticas, feito no quadro))... adversativas... vamos colocar conclusivas... 26 

explicativa... alternativa... e aditiva. Então a gente chegou à conclusão que a MESMA 27 

classificação... que eu tenho pra conjunção... eu tenho pr`as ora-ções... coordenadas 28 

sindéticas. Aí eu vou trazendo exemplos e vocês vão dizendo... em que classificação... 29 

das orações coordenadas sindéticas... a gente vai ter... a oração que eu trouxe. ((A 30 

professora começa a criar oralmente os exemplos.)) NÃO estudei pra prova... LOGO, 31 

estou desesperado.  32 

 33 

L2: eita! 34 

 35 

L2: eu nem tô.  36 

 37 

L1: esse LOGO... eu tô/eu noto que os alunos aqui não tão nem aí... se estudaram, se não 38 

estudaram...  39 

 40 

L2: ((ao fundo)) é aí que a figura muda... 41 

 42 

L1: esse é o primeiro sintoma... de:: eh:: como é que eu poderia dizer... dificuldade de 43 

APRENDER... de/de ser mais quieto... de evoluir. Quando você não tá nem aí... podem 44 

fazer o que/que quiserem com você... o que quiserem... isso é perigoso... MUITO, muito 45 

perigoso... tem que ser preocupado MESMO. Mas bora continuar. Dentre essas orações 46 

coordenadas sindéticas... essas que eu acabei de falar... não estudei pra prova, logo estou 47 

desesperada... essa oração ela é o quê?  48 

 49 

L2: eh:: 50 
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 51 

L1: LOGO insere uma CON-CLU-SÃO... ora... a conclusão pra o fato de eu não ter 52 

estudado pra prova... a conclusão a que eu chego é que eu estou desesperada. Então aí eu 53 

tenho... conclusiva... certo?... (insere uma conclusão). É uma oração... possui verbo... é 54 

coordenada... porque independe dos outros no período... é sindética porque possui 55 

conjunção e é conclusiva porque insere uma ideia de conclusão. ((Propondo mais um 56 

exemplo)) NÃO vou ao Parque do Povo, mas também não fico em casa. (+) essa oração... 57 

mas também não fico em casa... ela é o quê?  58 

 59 

L2: eh:: 60 

 61 

L1: hum?... ela é adversativa, explicativa, alternativa ou aditiva?  62 

 63 

L3: ((Vozes indistintas)) 64 

 65 

L1: MAS TAMBÉM não fico em casa.  66 

 67 

L2: aditiva.  68 

 69 

L1: hã?  70 

 71 

L2: alternativa. 72 

 73 

L1: NÃO vou ao Parque do Povo E não fico em casa. É a mesma noção. Então aí adi-74 

tiva. Quando esse mas tiver a palavra TAMBÉM ele vai ter a noção de adição. Agora se 75 

eu digo... estudei muito, mas não tirei nota boa... vai ser o quê? 76 

 77 

L2: adversativa.  78 

 79 

L1: adversativa, porque insere uma ideia CON... 80 

   81 

L3 e L1: trária. 82 

 83 

L1: OU eu vou lá pro Parque do Povo ou eu fico em casa. 84 

 85 

L2: alternativa.  86 

 87 

L2: eu fico em casa... alternativa. 88 

 89 

L1: alternativa.  90 

 91 

L2: eu PREFIRO... tá em casa. 92 

 93 

L1: alternativa. ((Criando outro exemplo)) Vou ao Parque do Povo porque quero dançar.  94 

 95 

L3: explicativa.  96 

 97 

L1: (você estudou muito... explicativa.) Então, gente, não precisa você decorar... ah... 98 

quais são as orações... as conjunções coordenativas adversativas?... mas, porém, contudo, 99 

todavia, no entanto... conclusivas... portanto, logo, enfim e assim. Não precisa tá 100 
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decorando isso. É só você entender que ali tem uma conjunção e pensar na noção que ela 101 

insere com a outra oração. Dependendo da relação da segunda oração com a primeira e o 102 

que a conjunção estabeleceu lá no meinho... eu vou saber classificar... agora... se eu não 103 

tô entendendo muito... as noções... aí eu tenho que voltar em casa e ler cada ponto... ok, 104 

gente?  105 

 106 

L3: ok.  107 

 108 

L1: o assunto é fácil... é pouco... eu tinha planejado DUAS VEZES mais assunto pra 109 

vocês... só que eu vi que TAVA com dificuldade em noções como... sujeito... como... eh... 110 

orações, como verbo... ia-se voltar muitas vezes na aula pra explicar mais. AÍ... resta 111 

vocês estudarem. NÃO FIQUEM NEM AÍ. Se preocupem... cheguem em casa... abram o 112 

livro... LEIAM... porque... não é nada de mais querer tirar dez. Agora é muito preocupante 113 

quando o aluno tira nota baixa e diz “é assim mesmo”. Aí se/preocupante... eh...muito 114 

mesmo... certo?... como o comodismo... você tá acomodado é uma coisa triste. Fechando 115 

isso aqui, gente... agora eu vou começar em outro assunto, tá? ((A professora, ao concluir 116 

a revisão do conteúdo para a avaliação bimestral, desliga o gravador e usa o restante do 117 

tempo de aula para acertar com os alunos os detalhes sobre o grupo de dança e a amostra 118 

cultural da escola.))  119 
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ANEXO A: PLANO DE ENSINO DA COLABORADORA 
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ANEXO B: CONHECENDO O GÊNERO TEXTUAL RESENHA 
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ANEXO C: RESENHA DO PARADIDÁTICO “DONA CASMURRA E SEU 

TIGRÃO” 
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ANEXO D: FICHA DE PRODUÇÃO DE RESENHA 
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ANEXO E: AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM – 2º BIMESTRE 
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ANEXO F: MATERIAL DO LIVRO DIDÁTICO TRABALHADO PELA 

PROFESSORA EM SALA DE AULA 
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ANEXO G: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ASSINADO PELOS COLABORADORES DA PESQUISA 
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