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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as atividades gramaticais propostas no material 

didático oferecido pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo 

direcionado para o 6º ano do ensino fundamental. O material é referência norteadora 

para a atividade docente e tem sido utilizado em toda rede estadual como instrumento 

de ensino e aprendizagem, sob orientação das gestões escolares e monitoramento 

das diretorias de ensino. Por meio destas reflexões pretendo observar qual o 

direcionamento metodológico e linguístico assumido pelos elaboradores do material, 

procurando detectar, por exemplo, o tipo de abordagem adotada por eles. Os volumes 

escolhidos para o trabalho são os cadernos do aluno e do professor do 6º ano (5ª 

série) do ensino fundamental, volume 1, situações de aprendizagem 1, 2 e 3. A análise 

terá como princípio, o tratamento dado às atividades propostas com substantivos, 

adjetivos, verbos e advérbios. A intenção não é verificar a qualidade das atividades, 

mas entender seu direcionamento teórico-metodológico e propor alternativas que 

agreguem valor a elas. Não nos isentaremos, com isso, de realizar uma análise crítica, 

embasada por uma fundamentação teórica consistente. São diversas as possibilidades 

de se lidar com a gramática em sala de aula, desde as mais tradicionais, até as que 

possibilitam uma reflexão ampla dos fenômenos linguísticos em seus contextos de 

realização. Entendo que saber o momento de utilizar esta ou aquela e levar o aluno a 

perceber as possibilidades de cada uma e a importância delas para a realização de 

uma comunicação (oral ou escrita) eficiente, são papeis do professor. Para que isso 

ocorra é necessário que ele estude, pesquise, crie e desafie. Neste trabalho também 

será abordada a implantação e intenção do Currículo Oficial do Estado. Ele foi criado 

para nortear e auxiliar na realização das atividades e na busca de conteúdos que 

contemplem suas diretrizes. Enfim, o escopo deste trabalho de dissertação será, por 

meio da análise dos materiais citados, entender o direcionamento das atividades de 



gramática propostas neles, sem desqualificá-las, porém com um olhar crítico, 

procurando contribuir para a sua continuidade de implantação.  

Palavras-chave: língua portuguesa – gramática; material didático - São Paulo (Estado); 

Ensino - São Paulo (Estado) – currículo; aprendizagem; ensino fundamental. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the grammatical activities proposed in the 
teaching materials offered by the State Department of Education of São Paulo 
directed to the 6th grade of elementary school. The material is guiding reference for 
the teaching activity and has been used throughout the state system as a teaching 
tool and learning under the guidance of school managements and monitoring of 
educational boards. Through these reflections intend to observe which 
methodological and linguistic direction taken by manufacturers of the material, 
seeking to detect, for example, the approach adopted by them. The volumes 
chosen for the job are the notebooks of the student and the teacher of the 6th year 
(5th grade) of elementary education, Volume 1, learning situations 1, 2, and 3. The 
analysis will have as a principle, the treatment given to activities proposed with 
nouns, adjectives, verbs and adverbs. The intention is not to verify the quality of 
activities, but to understand its theoretical and methodological guidance and 
propose alternatives that add value to them. We do not exempt ourselves from, 
with this, carrying out a critical analysis, grounded by a consistent theoretical 
framework. There are several possibilities to deal with grammar in the classroom, 
from the most traditional, to those that allow a broad reflection of linguistic 
phenomena in their achievement contexts. I understand that knowing when to use 
this or that and take the student to realize the possibilities of each and their 
importance for the realization of communication (oral or written) efficien, are 
teacher roles. For this to happen it needs to study, search, create and challenge. 
This work will also discuss the deployment and intent of the Official State 
Curriculum. It is meant to guide and assist in carrying out the activities and the 
search for contents that include its guidelines. Finally, the scope of this research 
will be through the analysis of the above materials, to understand the direction of 
grammar proposed activities in them without disqualifying them, but with a critical 
eye, trying to contribute to its implementation of continuity. 

Keywords: Portuguese language – grammar; didactic material - São Paulo 
(state); Education - Sao Paulo (State) – curriculum; learning; primary school. 
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INTRODUÇÃO 
 

O momento profissional no qual vivo propõe uma reflexão sobre a 

própria metodologia de trabalho, pois, com doze anos de formação, me vejo 

ainda reproduzindo exercícios e atividades que não promovem uma 

aprendizagem efetiva do meu aluno. Quando era estudante, nas décadas 

de 80 e 90, a Língua Portuguesa me foi apresentada na escola por meio de 

atividades de classificação, reconhecimento, memorização de regras e 

nomes, análises de partes de frases, entres outras, que não contribuíram 

muito para uma aprendizagem que melhorasse minha capacidade leitora e 

escritora. Não me recordo, por exemplo, de ter tido aulas de produção 

textual, ou momentos de leitura e reflexão de textos, mas me lembro muito 

bem das de análises sintáticas, colocação pronominal, análise e montagem 

de paradigmas verbais. 

Essa concepção unilateral, que privilegiava mais o processo de 

ensino do que o da aprendizagem, era trabalhada por praticamente todos os 

professores, pois estes só estavam reproduzindo a maneira como tinham 

aprendido e julgavam ser o correto. Na época, também não se tinha tanta 

oferta de cursos de reciclagem, aperfeiçoamento e pós-graduação como 

atualmente. O fato é que as aulas de Língua Portuguesa representavam a 

reprodução de exercícios linguísticos extremamente tradicionalistas, do 

ponto de vista da manutenção de uma sistemática de ensino, com uma 

linguagem descontextualizada cuja tendência era proporcionar ao aluno 

uma língua padrão, dentro de regras conforme a Nomenclatura Gramatical 

Brasileira (NGB), pouco utilizada e quase irreconhecível para seu usuário. A 

língua, dessa forma, parecia um produto que, para adquiri-lo, era necessário 

investir em exercícios e conhecer regras. Bortoni-Ricardo e Machado (2013, 

p. 13) esclarecem que o ensino de Língua Portuguesa no Brasil seguia o 

tradicionalismo (baseado no latim) desde que se iniciou e atendia, assim, a 

necessidade dos grupos mais privilegiados quanto à manutenção do dialeto 

padrão e da relação com a gramática latina.  
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Os modelos que tive de professores, no que concerne ao ensino de 

língua, não foram os mais perfeitos, com raras exceções; porém, essa 

reflexão é feita em meados da segunda década do século XXI e não serve 

como parâmetro para uma análise, já que há vinte anos os modelos de 

professores que atuavam eram o que havia e, ao que parece, todos 

estavam contentes com os métodos de ensino propostos, pois eles 

cumpriam a importante “missão” de preservar a integridade da língua 

padrão, bem falada, bem escrita, assim como tento fazer atualmente. Todos 

criam, desta forma, que montar quadros de conjugação verbal, realizar 

análises sintáticas, aprender o nome das orações subordinadas, sem uma 

reflexão da aplicação prática, eram atividades de grande relevância e 

proporcionavam ao aluno a capacidade de dominar a língua com mais 

eficiência.  

Hoje, quando olho para trás, percebo que existiam duas línguas 

portuguesas, a da interação cotidiana, da vida prática e a dos bancos da 

escola, cheia de regras, nomes, classificações e pouca reflexão. A 

intersecção entre as duas não ocorria e, então, nas aulas aprendíamos uma 

língua distanciada da realidade. Todavia, como já foi abordado, essa 

situação era encarada como normal, afinal era preciso ensinar essa língua 

das gramáticas, das normas e regras.  

No momento atual, sou professor concursado da Rede de Ensino 

Oficial do Estado de São Paulo, atuando há dez anos, e observo que, 

apesar dos discursos sobre mudanças, a maior delas sempre parte do 

professor, que deve procurar caminhos que o façam refletir sobre sua 

prática em sala de aula. O panorama não é favorável e muitos de nós nos 

acomodamos com nossas aulas, que não promovem a reflexão crítica do 

aluno sobre a língua e cremos que nossos métodos estão sendo eficientes; 

porém, os resultados das avaliações institucionais estão mostrando 

exatamente o contrário.  

O mestrado profissional Profletras, oferecido pela UNESP, em 

parceria e sob a coordenação da UFRN (Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte) é um desses momentos importantes que nos ajudam a 

refletir sobre ensino de língua, na busca de soluções que possam auxiliar os 

professores a elevar o nível de suas aulas e, efetivamente, promover a 

aprendizagem do nosso aluno.  

Ensinar Língua Portuguesa no Brasil sempre foi, desde o início, uma 

tarefa árdua. Ela passou por etapas e processos até chegar ao momento 

atual. A base do ensino de português no Brasil sempre foi a gramática pois 

acreditava-se (ou acredita-se) que ensinar língua era ensinar gramática e 

vice-versa, e realizar exaustivos exercícios até que se aprendesse. Nos 

livros e manuais didáticos sempre foi muito comum encontrar atividades de 

memorização, repetição e classificação. Com o surgimento de teorias 

linguísticas e da Linguística Textual, denominada por Fávero e Koch (1988, 

p.12) de gramática textual, que representou uma inovação quanto ao estudo 

da gramática, inicia uma nova perspectiva no ensino de língua materna, na 

qual o texto passa a ser mais relevante e a gramática torna-se um suporte 

para a sua materialização. Não significa, com isso, que houve uma 

mudança significativa na maneira como se ensina língua portuguesa.  

A partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 

lei n° 4.024, de 10/12/61, o ensino de Língua Portuguesa sofreu mudanças, 

o governo tornou-se responsável por desenvolver atividades de expressão 

escrita e gramática expositiva. Foi nessa mesma década que ocorreu a 

democratização do ensino e a escola recebeu muitos novos alunos. 

Na década de 70 passamos por um período baseado na teoria 

behaviorista e, em razão disso, as propostas de ensino seguiam a ideia de 

que a aprendizagem acontecia por meio de exaustiva repetição. Os livros 

didáticos dessa época traziam inúmeros exercícios com o único objetivo de 

fazerem os alunos reproduzirem modelos e treinarem um determinado 

conteúdo até “aprendê-lo”. 

Quanto aos materiais didáticos para o ensino de língua portuguesa, 

mudanças iniciais e significativas ocorreram nos anos 80, quando foi 
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reconhecido que a gramática não era a única forma de ensino. Mas, foi em 

1998 que se apresentou uma expansão considerável do ensino de língua 

materna, baseando-se nas diversas possibilidades de uso da linguagem, 

através das orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A presença dos gêneros discursivos no ensino de Língua Portuguesa 

é o objetivo que embasa os novos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(doravante PCNs) do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa, publicado 

em 1998. Com a publicação dos PCNs, ocorreram propostas de mudanças 

na ideia de concepção do ensino, sendo que essas mudanças atingiram 

também a elaboração dos materiais didáticos, principal apoio da prática 

pedagógica. 

Os PCNs de Língua Portuguesa direcionaram o ajuste dos materiais 

de Língua Portuguesa com a realidade dos alunos, de maneira a torná-los 

mais eficientes. O ensino de Língua Portuguesa, segundo os PCNs, deve 

acontecer a partir dos gêneros textuais, o texto é a base para a análise, a 

interpretação e a produção de textos. Um dos objetivos principais é, 

portanto, não ter um ensino voltado à teoria gramatical, mas oferecer 

oportunidades de aprender e dominar efetivamente o falar, o ler e o 

escrever.  

Neste quadro, a reflexão sobre as propostas de ensino dos materiais 

didáticos de Língua Portuguesa, bem como sobre a abordagem dada à 

gramática e sua relação com os gêneros, no caso de nosso trabalho, é 

importante para avaliar as reais contribuições, eventualmente oferecidas por 

essa orientação para a formação do aluno crítico, leitor, atuante em seu 

processo de aprendizagem. 

A exposição à diversidade de gêneros de circulação social é um dos 

princípios básicos propostos pelos PCNs para o ensino de Língua 

Portuguesa. Atualmente, os materiais atendem a tal orientação, 

percebemos a presença de diversos gêneros; porém, ainda são notáveis as 

disparidades na abordagem de alguns. Para Marcuschi (2002), embora os 
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materiais apresentem uma variedade de gêneros textuais, geralmente são 

apresentados os mesmos gêneros para um estudo mais aprofundado e os 

demais são apenas ilustrativos, não são estudados na íntegra, não têm 

suas características e funções abordadas. 

 
[...] os gêneros que aparecem nas seções centrais e básicas, 
analisados de maneira aprofundada são sempre os mesmos. 
Os demais gêneros figuram apenas para “enfeite” e até para 
distração dos alunos. São poucos os casos de tratamento dos 
gêneros de maneira sistemática. (MARCUSCHI, 2002. p. 35-
36) 

 

  O trabalho de leitura e escrita, desafios centrais das 

aulas de Língua Portuguesa, foca a construção de um aluno autônomo, 

capaz de ler e produzir textos de forma competente nas mais diversas 

situações sociais; porém se o tratamento dado ao texto é apenas superficial, 

sem cientificidade e criticidade, essa formação fica deficitária. Quanto às 

atividades gramaticais, elas ainda ocupam um espaço importante nos 

materiais didáticos. Todavia, a problemática dessa ocupação é a forma 

como elas são elaboradas e os objetivos a serem atingidos. Valem, 

também, para o trabalho coma gramática, as mesmas palavras de 

Marcuschi (2002) relacionadas aos gêneros, é utilizada para distração e 

algumas vezes para preencher tempo da aula.  

Diante dessa perspectiva, pretendo, neste trabalho, analisar as 

sequências didáticas apresentadas no Material de Apoio ao Currículo 

elaborado e proposto pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de 

São Paulo (SEE-SP), como parte integrante do Currículo Oficial do Estado, 

para a disciplina de Língua Portuguesa. O foco da análise será a gramática 

e as atividades disponibilizadas para o estudo desta área da linguagem. 

Especificamente, trabalharei com as Situações de Aprendizagem 1, 2 e 3 do 

Volume 1, Caderno do Aluno e do Professor, do 6º Ano do Ensino 

Fundamental, nas quais analisarei a abordagem utilizada para se trabalhar 

com substantivo, adjetivo, pronome, verbo e advérbio e as relações 

sintático-semânticas propostas por eles nas sequências didáticas citadas. O 
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caderno utilizado será o de 2014-2017, edição revisada. O material é a 

referência norteadora para o desenvolvimento das atividades em todo 

Estado de São Paulo. 

A partir das análises realizadas pretendo observar até que ponto as 

atividades gramaticais desse material didático podem ser consideradas 

reflexivas, textuais e contextuais, ou promovem apenas uma repetição sem 

sentido de conceitos descontextualizados, valendo-se apenas de frases e 

orações soltas. Outro ponto importante a se observar é se o texto está ou 

não sendo utilizado como pretexto. Em caso afirmativo, ele estará a serviço 

da gramática, e é a gramática que deve estar a serviço do texto, como 

afirma Barbosa (2010).  
A escolha específica desse material (Volume, Ano e Situações de 

Aprendizagem) se deve também, além dos objetivos já mencionados, ao 

fato de o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) ser municipalizado em 

praticamente todo Estado de São Paulo. Quando os alunos ingressam no 6º 

ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual, encontram uma estrutura de 

ensino unificada por causa de um material proposto para toda a Rede e que 

difere conceitualmente das redes municipais, pois estas adotam, 

singularmente, métodos de ensino diferentes dos da rede estadual e entre 

si. Essa diversidade provoca um choque na Rede Estadual, por ter que lidar 

com realidades tão diferentes e aproximar esse aluno da sua. Sob o ponto 

de vista pedagógico, pretendo observar se o ensino de gramática do 

material do Estado de São Paulo, focando a nomenclatura, os 

questionamentos e as atividades em si, são elementos palatáveis.  

O trabalho com os aspectos gramaticais citados é devido à sua 

recorrência nas atividades propostas no caderno que será estudado. Para 

embasar as análises, demonstrarei algumas concepções sobre o ensino da 

gramática de Língua Portuguesa na visão de autores como Antunes (2007), 

Perini (2010), Neves (2001), além do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), entre outros.  

Farei uma exposição teórica sobre os aspectos que serão 

trabalhados, para tanto, recorrerei às gramáticas de Castilho (2012) e de 
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Bechara (2009) com o objetivo de definir os fatos gramaticais, como as 

classes de palavras e suas funções e o uso sintático e semântico do verbo. 

Confrontarei essas propostas com as que o material sugere e poderei 

observar até que ponto elas se complementam ou se afastam. 

Pretendo também, com minhas considerações, contribuir com os 

colegas, professores de língua materna, apresentando mais subsídios para 

que possam refletir sobre o material didático referido. Assim, o processo de 

ensino-aprendizagem de gramática, que vem enfrentando crises e 

fracassos, terá mais uma proposta para reflexão.  Segundo Suassuna 

(1995), o sucesso desse processo “passa, em princípio, pela busca de uma 

concepção de linguagem diferente da tradicional”.  

O ensino de gramática passou pelo estruturalismo, pelo gerativismo 

até se deparar com uma proposta de análise linguística, voltada para o 

texto. Isso se justifica pelo fato de que nos comunicamos por discursos e 

não por palavras e frases descontextualizadas. Muitos profissionais da 

linguagem, como afirmei, não tiveram contato com essas novas teorias, ou, 

se já tiveram, ainda se sentem inaptos, inseguros em utilizá-las por não as 

conhecerem mais profundamente, bem por como ignorarem uma 

metodologia de aplicação em sala de aula.  Dessa forma, os professores 

acabam optando por trabalhar com a gramática normativa, uma vez que, em 

relação a ela, sentem-se mais seguros e pensam ter maior domínio. 

O método de trabalho que utilizarei será a pesquisa qualitativa, 

alicerçada pelas análises documental, revisão bibliográfica a análise de 

conteúdo, buscando um embasamento teórico-metodológico que possa 

alicerçar as concepções que abordarei.  
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1. O ensino de Língua Portuguesa e de gramática  
1.1 Reflexões sobre o ensino de gramática no Brasil 

 

O ensino de gramática tem provocado grandes reflexões e também 

grandes angústias nos professores de Língua Portuguesa, como afirma 

Travaglia (1997), “Estes (professores) [...], sentem-se angustiados sobre o 

que fazer em sala de aula. Muitas vezes o desnorteio é tal que os 

professores acabam não fazendo nada que seja significante para a vida dos 

alunos” (TRAVAGLIA, 1997, p.9).  

Essa situação poderia ser minimizada caso nós professores 

procurássemos estudar de forma científica os fatos da língua e não apenas 

como uma disciplina do currículo que precisa ser cumprida, como propõe 

Travaglia (1997),“não há bom ensino sem o conhecimento profundo do 

objeto de ensino e dos elementos que dão forma ao que realizamos em sala 

de aula em função de muitas opções que fazemos ou não fazemos”.  

(TRAVAGLIA, 1997, p.9). 

Sobre esse conhecimento e domínio, Perini (2010) contribui com a 

seguinte afirmação “Não é possível estudar gramática (nem disciplina 

nenhuma) sem dominar certos conceitos básicos...” e estes só se adquirem 

estudando e pesquisando. Isso aumenta a responsabilidade do professor, 

que não poderá ficar apenas com a formação básica da faculdade. Será 

preciso buscar formações mais especificas e direcionadas que o levem a 

um grau de conhecimento suficiente para que tenha consciência e certeza 

do que está ensinando. Assim, “Se a gramática é uma disciplina científica, 

temos que assumir as responsabilidades de cientistas, estudantes ou 

professores de ciência...”, como afirma Perini (2010).  

É uma área com muitas definições, nomenclaturas e conceitos. É 

bastante ampla e seu ensino considerado indispensável pelos educadores, 

que se utilizam do discurso do “bem escrever”, e “bem falar” para justificar 

sua presença nas salas de aula. Sobre isso Perini (2010) declara que, 
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[...] estudar gramática não leva, nem nunca levou, ninguém a 

desenvolver suas habilidades de leitura, escrita ou fala, nem 

sequer seu conhecimento prático do português padrão escrito. 

Essas habilidades podem e devem ser adquiridas, mas o 

caminho não é a gramática. (PERINI, 2010, p. 18). 

 

Essa afirmação mostra que o papel da gramática não é tornar alguém 

melhor escritor, leitor ou falante, ela pode contribuir para o desenvolvimento 

dessas habilidades (entenda-se aqui como capacidade humana) mas não é a 

ferramenta principal para adquiri-las.  

Os equívocos de quem trabalha com a gramática são muitos; passam, 

pela crença de que basta estudá-la para garantir a eficácia nas habilidades de 

falar, de ler e de escrever indo até a de que o seu ensino não é eficaz para 

adquirir as habilidades citadas. Quando Antunes (2007) diz que, a língua não 

pode ser vista como uma questão apenas de certo e errado, ou como um 

conjunto de palavras que pertencem à determinada classe e que se junta para 

formar frases em torno de um sujeito ou de um predicado”.(ANTUNES, 2007, p. 

22)mostra o estudo da língua como reflexo de uma estrutura que compreende 

vários saberes que estão atrelados e ligados entre si, e a gramática é uma 

parte desta estrutura. 

O discurso atual discorre sobre gramática reflexiva e textual. Esta 

pretende explicar os fatos gramaticais a partir do contexto textual aproximando-

os de uma situação mais real de interação e não como um fim em si mesmo. É 

o que ocorre na maioria dos casos, em que se propõe um ensino baseado em 

nomenclaturas e classificações estanques, cujo o objetivo é aprender 

corretamente para se ir bem nas atividades propostas ou nas provas, 

descontextualizam-se o ensino e, por conseguinte, a aprendizagem. Travaglia 

(1997)reafirma esse argumento, pois, para ele com frequência, o que fazemos 

em nossas aulas de Português afasta a língua da vida a que ela serve e se 

torna algo artificial e sem significado para o aluno. Se se analisa a forma de 

ensino da gramática e seu foco, percebe-se que ao longo do tempo ele se 

centrou muito na nomenclatura e na memorização de regras. A reflexão sobre 

sua utilidade nem sempre foi explorada da maneira devida, com proposições 
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que envolvam interação e aproximem o aluno de sua realidade. O propósito do 

ensino de língua, no qual a gramática também se insere, é a eficácia da 

comunicação e da interação social, adquirindo habilidades para utilizar as 

diversas linguagens propostas pelo meio. 

A linguagem é o modo utilizado pelo ser humano para interagir. Por meio  

dela é que nos comunicamos e realizamos ações que só partindo da fala 

seriam possíveis e, assim, o falante atua sobre o ouvinte, assumindo 

compromissos e cumplicidades que não seriam possíveis sem a fala. Pensar 

um modo de trabalhar a gramática de forma aplicada e que reflita sobre essa 

linguagem é a grande dificuldade dos professores, pois através das reflexões 

sobre ela, é possível o aluno analisar o funcionamento da língua. Essa análise 

deve, ou deveria, partir de atividades contextuais, que realmente fizessem 

sentido e não de exercícios estanques, não associados com a realidade de 

quem está aprendendo.  Encontramos em Antunes a ideia de que é apenas no 

domínio do texto que as regularidades da gramática encontram inteira 

relevância e aplicabilidade (ANTUNES, 2007, p. 92). Se o professor consegue 

utilizar o texto como contexto e não como pretexto, temos um caminho 

relevante para o ensino da gramática. 

Partindo desse pressuposto, através do ensino da gramática podem-se 

criar situações de aprendizagem que favoreçam o entendimento do texto e de 

como se organizam os elementos gramaticais que contribuem para sua 

estruturação linguística. Nas palavras de Perini (2010) encontramos a seguinte 

proposição, “Os estudos de gramática, oferecem uma visão da estrutura e do 

funcionamento da língua, esse maravilhoso mecanismo que ao permitir a 

comunicação, possibilita a própria existência da sociedade moderna.” (PERINI, 

2010, p.18) 

 Assim, a análise da ligação entre palavras, frases, períodos e 

parágrafos, fica mais evidente e ganha em relevância, fazendo com que os 

estudos de aspectos gramaticais tenham importância e passem a ser úteis. O 

que se espera com o estudo de gramática é que ela forneça meios de 

desenvolver o desempenho na língua padrão, principalmente na escrita, para 
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muitas pessoas é isso que justifica a presença dos estudos gramaticais na 

escola. (PERINI, 2010, p. 18). 

Esse raciocínio leva-nos e entender que há motivos para se estudar 

gramática. Ela precisa fazer sentido. Faraco e Castro (1999) dizem que apesar 

de todas as críticas que se possa fazer à gramática, ela ainda é a principal 

fonte de referência na normatização da linguagem-padrão falada e escrita no 

país. Isto confere à gramática um status de participante ativa e agente dentro 

do sistema linguístico, pois ela não é só um conjunto de regras, é a partir dela 

que compreendemos a estrutura e o norte da linguagem-padrão.   

O papel da escola, então, é criar condições para que se aprenda o 

português padrão, buscando na gramática um dos suportes para essa 

aquisição; assim encontra-se o seu papel nas aulas de Língua Portuguesa.  

Perini, (2010) afirma que “A gramática é um ingrediente fundamental da língua 

e da comunicação.”, mostrando que ela é parte integrante e que há a 

necessidade de se reinventar seu ensino nas escolas, pois como pondera 

Possenti, (1996), “nada será resolvido se não mudar a concepção de língua e 

de ensino de língua na escola”, e, como a gramática é parte integrante desse 

ensino, no que concerne a ela, valem as palavras do professor.  

A escola é então o foco do ensino e o aluno da aprendizagem. Nesse 

cruzamento a intersecção acontece no “como” e no que se ensina, seja qual for 

a área do conhecimento; se essa ligação for bem feita pelas partes, as 

possibilidades de sucesso são muito grandes. No que se refere à gramática, 

não é nossa intenção propor algo definitivo, pois, como declarou Neves (2001), 

os professores procuram uma fórmula mágica, isto é, algo que dê conta e seja 

a solução final para o trabalho de sala de aula, mas isso não é possível porque, 

assim como nossos alunos são heterogêneos, os professores também o são e 

o que serve para um, não serve para outro. O que se precisa é achar um 

caminho no qual cada docente se sinta tranquilo e seguro.  

Diante desse panorama, justifica-se a realização deste trabalho como 

forma de analisar e compreender a maneira como a gramática é abordada e 

explorada no material didático proposto pela Secretaria de Estado da Educação 

do Estado de São Paulo (SEE-SP) e, se necessário, propor situações 

pedagógicas que possam complementar as sequências didáticas. O que 
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objetivamos é uma análise linguística, calcada nos fatos da língua, observando 

suas relevâncias, usos e importância para o contexto em que estão inseridos, 

lembrando que o trabalho com a gramática passou por etapas de construção 

alicerçadas em teorias como a do estruturalismo e do gerativismo, que 

pecavam em propor análises de forma descontextualizadas, com frases e 

exemplos que muitas vezes não tinham nenhuma ligação com o contexto do 

aluno, era, por assim dizer, a análise do fato pelo fato e não por sua 

importância contextual.  

Uma situação muito tradicional, muitas vezes, é o de tratar o ensino de 

gramática e o de língua como uma disciplina escolar e esquecer que os alunos 

são usuários dela e a já dominam, Antunes(2007) faz a seguinte afirmação: 

 

 “o termo gramática está por trás das famosas aulas de 

gramática e que constitui, em geral, a grande dor de cabeça 

da comunidade escolar, dos professores e técnicos, da 

comunidade extraescolar (pais sobretudo) e, até mesmo, 

dos próprios alunos mais adiantados, que ‘aprenderam 

muito bem as lições de anos anteriores’, pois só acreditam 

que estão estudando a língua se a disciplina gramática 

estiver no começo, no meio e no fim de todos os programas 

de estudo.” (ANTUNES, 2007 p.32) 

 

A autora ainda afirma o seguinte: “Qualquer pessoa que fala uma língua, 

fala essa língua porque sabe sua gramática, mesmo que não tenha consciência 

disso” (ANTUNES, 2007, p.26). Portanto, a escola como um todo e em especial 

os professores de Língua Portuguesa precisam aprimorar cada vez mais o 

olhar para o ensino da língua materna, reforçando seu valor como instrumento 

que auxilia seu usuário a ter uma melhor proficiência, tanto na fala, quanto na 

escrita. Na escola, as práticas de linguagem, muitas vezes são limitadas, pois 

desvinculam-se de um contexto mínimo, tornando vazio e sem sentido o lugar 

que ocupam, pois, o aluno busca um objetivo no que faz, porque não observa 

uma ligação entre a linguagem ensinada na escola e o mundo, entre o autor o 

leitor e o texto.  
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Os textos orais e escritos representam a materialização da linguagem, 

que os usuários colocam em prática usando um código comum, e para isso 

ocorrer é necessário que se façam escolhas gramaticais adequadas. Todavia, 

exercemos esse labor linguístico sem percebermos ou refletirmos sobre os 

recursos próprios das línguas porque a linguagem faz parte de nossa 

existência desde que começamos a nos comunicar. Diante disso, o papel 

inerente à escola no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa é o de 

desenvolver e melhorar as capacidades linguísticas dos usuários, visando a 

potencializar a utilização da linguagem que já está interna no ser. Travaglia 

(1986) afirma que no ensino de língua materna o aluno já possui uma bagagem 

básica em termos de estruturas e léxico. Confirmando essa observação 

Antunes (2007p.29), declara que um menino, em tenra idade, aprende 

facilmente uma língua e que um estudante, ao contrário, tem dificuldade em 

aprender a “língua” que lhe ensinam na escola.  

O que ocorre na escola, no entanto, é um distanciamento provocado 

pela própria escola e seu ensino inseridos em um contexto pouco atrativo, onde 

reina a proposição de exercícios e não se promove a reflexão sobre a língua 

viva, na sua manifestação dialógica e interativa, como bem observa Antunes 

(2007, p.61) quando afirma que certas atividades escolares, supostamente 

atividades para se ensinar gramática, acabam por descaracterizar o que é 

fundamental na linguagem, que é permitir uma interação com troca de sentido 

e de intenções. 

Esse contexto provoca uma falsa dialogia entre discentes e docentes, já 

que, muitas vezes, estes fingem que ensinam e que o que estão ensinando é 

válido para vida prática e aqueles se portam como se estivessem aprendendo, 

como se entendessem o assunto, e todos se contentam quando as respostas 

dos exercícios propostos estão corretas. Esse panorama acaba sendo 

desfavorável para o aluno, pois os exercícios e as respostas elaboradas para 

eles pertencem à variante culta da língua, a qual a escola se propõe trabalhar. 

Ela é, muitas vezes, inacessível e entra em conflito com a que o aluno traz em 

seu contexto social. Assim, o estudante escolhe ser um mero observador e 

praticar os exercícios propostos sem contestação e sem aprender, nem 

entender, porque não privilegiam e não condizem com seu cotidiano.  
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Um dos motivos que levam os alunos a terem esse comportamento é o 

fato de os educadores apenas repassarem conteúdos linguísticos estanques, 

não se preocupando com os sentidos concretos e significados que eles podem 

vir a ter na vida prática. Quando há uma preocupação com o ensino da 

gramática, normalmente descontextualizada, sem sentido prático e pouco útil, 

os outros saberes ficam em segundo plano, como é o caso da leitura, da 

interpretação e da produção textual, que se aproximam mais de situações mais 

reais de comunicação. Perini (2010) afirma que os alunos passam vários anos 

estudando os mesmos conteúdos em vão. Esse conjunto de conteúdos 

resume-se ao ensino de gramática, que o autor classifica como sofrimento, 

tanto para o aluno, quanto para o professor, pois possibilita um sentimento de 

frustração, inutilidade e finalmente ódio que tantos experimentam (Perini, 2010, 

p. 48). 

Para diminuir essa frustração, esse sentimento de inquietude propõe que 

o professor trabalhe o ensino e o estudo da língua, cada vez mais 

cientificamente, como já afirmei anteriormente. É preciso olhar para o ensino de 

língua como um cientista, um estudioso justamente para que se desenvolvam 

saberes próprios, tanto no plano do conhecimento da matéria, quanto da 

didática. Luft afirma que o ensino de Língua Portuguesa que seja autêntico, 

verdadeiro e vital: 
 

[...] requer professores competentes e seguros, livres e muito 

bem informados do que ocorre de novo, no campo das 

pesquisas de língua e linguagem. Não para impingir ao aluno 

novas teorias, e sim para, junto com o aluno, praticar a língua 

viva - única maneira de fazer com que o estudante a domine, a 

maneje e se sinta amo e senhor dela, não seu servo humilde e 

inseguro. (LUFT, 2001, p. 99) 

 

A gramática tem definições de ordem muito diversas, dependendo do 

olhar que se tem para ela; assim, quando é concebida como um manual de 

regras do bom uso da língua, ela é chamada de gramática normativa. Se se 

pretende uma descrição estrutural e funcional da língua, denominamos 
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gramática descritiva. Ainda se pode observar a gramática sob o olhar das 

experiências linguísticas vividas e aprendidas, sendo essas experiências vistas 

como regras que são absorvidas naturalmente desde a primeira infância, tem-

se a gramatica internalizada. Caso os processos sejam mais evidenciados do 

que os resultados, representando atividades de observação e reflexão sobre a 

língua, evidenciando a linguística para tentar mostrar como é a gramática 

implícita do falante, a gramática será reflexiva. Seja uma, ou outra, é preciso 

que haja por parte de nós professores, nos momentos de ensino, uma 

sensibilidade significativa, que busque observar a melhor maneira de se 

trabalhar com os tipos de gramáticas em sala de aula, não privilegiando e nem 

excluindo, buscando integrá-las.  

É uma tarefa árdua, pois no chão da sala de aula reina de forma quase 

que absoluta e dogmática, a gramática normativa, imperando e determinando 

regras que parecem ser imutáveis, apesar das mudanças metodológicas e de 

concepção propostas. Antunes (2007) afirma que “a gramática foi posta em um 

pedestal e se atribui a ela um papel quase de onipotência frente àquilo que 

precisamos para enfrentar os desafios de uma interação eficaz”, (Antunes 

2007, p. 42). Nós a reverenciamos e propomos seus ensinamentos muitas 

vezes sem refletir sobre a utilidade e amplitude controladora que ela exerce 

sobre todos, porque acreditamos que suas normas, modelos e paradigmas são 

capazes de garantir uma manutenção mínima da identidade linguística, 

assegura Antunes (2007, p. 36). 

Dentro desse contexto, se o cidadão quer ser parte integrante da 

comunidade linguística que fala o Português Brasileiro, deve seguir essas 

regras, colocando a gramática normativa como o instrumento controlador que 

possui um manual de regras de bom uso da língua a serem seguidas por 

aqueles que querem se expressar adequadamente, como afirma Travaglia 

(1997, p. 24). 

Essa concepção normativa da língua deixa à margem as variedades, ou 

desconsidera o dinamismo da língua, que se insere em diversas realidades e 

faz do seu uso uma diversidade rica e, portanto, presente e viva no cotidiano 

dos seus falantes. A escola não pode servir como mais um instrumento 

desagregador e separatista, utilizando a gramática normativa e, por 
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conseguinte, a língua como sua arma principal. O reforço da ideia de certo e 

errado, sendo o primeiro conceito ligado ao falar e escrever de acordo com as 

normas (entenda-se as regras da gramática normativa) e o segundo, o seu 

oposto premia e evidencia um preconceito que ainda é muito forte nas salas de 

aula. É comum ouvirmos frases do tipo “Seu burro”, “Você não sabe falar 

certo”, “Aquele aluno não sabe ler nem escrever direito”, vindas de colegas 

professores e dos próprios alunos, porque acreditam que a língua é e segue 

um compêndio de normas propostas em um manual, como se fossem receitas.  

Diante disso, é necessário que se reflita sobre o ensino e aprendizagem 

da língua dando-lhe uma nova dimensão. Não é desconsiderar as regras 

gramaticais porque elas são necessárias; porém não são imutáveis e nem 

inalteráveis. Antunes 2007 afirma que as regras têm que ser funcionais, no 

sentido de que assumem variações, por causa do que pretendem aqueles que 

as usam. (Antunes, 2007, p. 72). 

A realidade do aluno pode e deve ser levada em conta quando se trata 

do estudo de língua (e de qualquer outro), não para enfatizar esta ou aquela 

forma, mas para possibilitar uma reflexão sobre os fatos linguísticos. Que seus 

horizontes se ampliem, abrindo para o aluno possibilidades de escolhas nas 

quais ele pode perceber as situações de uso a partir de sua experiência. O 

papel da escola, então, é apresentar aos alunos os contextos em que ele pode 

escolher a melhor maneira de se expressar na sociedade, ampliando suas 

competências, possibilitando a ele uma mobilidade linguística e social mais 

democrática. A realidade, entretanto, está distante disso, porque as escolas 

ainda utilizam o estudo da língua e da gramática para preparar o estudante, 

para provas, concursos e vestibulares. Dessa forma, a língua deixa de ser um 

instrumento vivo, latente e passa a ser uma mera disciplina escolar. Travaglia 

(1997) assevera que “para bem usar a língua é preciso contrariar a gramática 

das aulas de Português ou pelo menos a visão reducionista, distorcida e 

preconceituosa de gramática” [...] (Travaglia, 1997, p. 12) 

Ao desconsiderar os conhecimentos linguísticos dos alunos, a escola 

ignora que eles possuem uma gramática internalizada, natural que todo usuário 

da língua se utiliza para situações de interação. Esse domínio natural sobre a 

língua pode melhorar. Assim, o papel da escola deve ser o de praticar a língua 
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e não apenas ensiná-la, pois o ensino de gramática deve ser prazeroso ao 

aluno já que tudo que nos rodeia está relacionado com a linguagem. Antunes 

(2007) afirma que “certas atividades escolares, supostamente atividades para 

se ensinar gramática, acabam por descaracterizar o que é fundamental na 

linguagem, que é permitir uma interação, com troca de sentidos e de intenções” 

(Antunes, 2007, p. 61). 

Outro erro que ocorre no ambiente escolar, é o de se considerar a 

chamada norma culta como a ideal para se comunicar, tanto oral, quanto 

graficamente. Ora, é evidente que a maioria dos membros da sociedade, em 

especial as pessoas das camadas mais carentes economicamente, sabem da 

necessidade do uso dela como ferramenta de acesso a certos bens sociais. 

Esse fato agrava ainda mais sua representatividade social, pois serve como 

instrumento de segregação e preconceito social.  

Se a escola, em especial a pública, trabalha com a ideia de ser a norma 

culta a maneira ideal e verdadeira de se utilizar a língua, ela reforça a premissa 

segregadora. A escola não pode se prestar a tal papel e levar mais dificuldades 

para a vida dos educandos. Contudo, o que se se observa nas aulas de Língua 

Portuguesa, voltadas para gramática é que os procedimentos metodológicos 

são de caráter normativo e marcados pelo estudo de um conhecimento 

estagnado e pronto. Segundo Perini (2010),  

 
“... a linguística é uma ciência em pleno desenvolvimento, não 

um conjunto de técnicas estabelecidas há muito tempo e que 

só temos que aplicar. Nenhuma descrição gramatical pode, 

portanto, ter a pretensão de ser definitiva. (PERINI, 2010, p. 

22)  

 

Desta forma, é preciso que a escola exerça um papel conciliador, 

preparando os alunos para entender as variedades, respeitando e acolhendo 

as diferenças linguísticas. Os docentes assumem, assim, importante destaque. 

Devem incentivar e preparar os educandos para as várias situações de 

comunicação. Fazê-los compreender que o momento e o contexto determinam 

o registro comunicativo e que saber regular esse registro é a grande chave 
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para utilizar a língua com competência. Possenti, (1996, p.53), afirma que “o 

domínio efetivo e ativo da língua dispensa o domínio de uma metalinguagem 

técnica.”, isto é, o usuário da língua já sabe como ela funciona por usá-la e 

pode-se aprendê-la sem ter que se apoiar em termos técnicos e específicos 

que muitas vezes mais confundem que elucidam.  

Há um consenso entre os professores de Língua Portuguesa sobre o 

ensino de gramática e sua capacidade de possibilitar ao aluno uma reflexão 

que propicia o desenvolvimento das habilidades de ler, interpretar e escrever. 

Entretanto, Neves (1990) afirma o seguinte: “as aulas de Língua Portuguesa 

consistem numa simples transmissão de conteúdos expostos no livro didático 

em uso”. Isso significa que a metodologia utilizada, que busca trabalhar apenas 

com a reprodução de conteúdos e nomenclaturas sem uma proposta de 

reflexão cria uma barreira para um aprendizado mais prático e efetivo da 

gramática. Existe, pois, uma lacuna entre o que se ensina e o que se usa. 

Dessa forma, textos orais e escritos não são analisados como manifestações 

linguísticas interativas e dialógicas, mas como motes para produção de 

exercícios e atividades metalinguísticas. A função do texto resume-se como 

fonte para a retirada de exemplos, que serão trabalhados paralelamente, como 

se a frase (ou outro exemplo) não fizesse mais parte do texto e do contexto em 

que estavam inseridos.  

A gramática e seu ensino, da maneira como foi exposto, sempre foram 

permeados por muitos equívocos. Esses devem ser minimizados pois, da 

forma como ocorre a didática da gramática, ela acaba não acrescentando 

muito. Todavia, da forma como é ensinada na escola, contribui para a exclusão 

e para a discriminação social e linguística. Segrega, sob as bases da norma 

culta e padrão da língua, os que sabem, dos que não sabem, falar, ler e 

escrever bem. Soma-se a isso a consequente desmotivação dos alunos para 

estudar gramática, pois a acham difícil e não veem sentido prático. Também 

observa-se grande insatisfação dos professores no que se refere às questões 

que envolvem a profissão docente (baixos salários, péssimas condições de 

trabalho, pressão por resultados, ausência de apoio pedagógico, sensação de 

solidão, desmotivação do alunado, entre outras), aumentando ainda mais o 

drama existente. Em pesquisa realizada por Neves (1990) há uma constatação 
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dessas nuances de insatisfação bilateral (professores e alunos) que resulta em 

um trabalho mecânico, autômato que visa a apenas cumprir com a obrigação. 

Não é de surpreender, então, que os resultados do trabalho se encerrem em 

palavras como “decepção” e “desmotivação”.  

O caráter essencialmente prescritivo do ensino de gramática 

autentica as afirmações anteriores e promove uma estagnação no processo 

de ensino e aprendizagem, pois não privilegia a reflexão acerca dos fatos 

da língua. Ainda que haja profissionais que busquem novas alternativas de 

ensino, estes não encontram suporte e nem muitas vezes um norte. Quando 

encontram, estes baseiam-se em métodos (livros e materiais didáticos) 

praticamente prontos, que pouco privilegiam o estudo científico do 

fenômeno gramatical, seja ele qual for, como, por exemplo solicitar para que 

os alunos localizem o substantivo em um trecho de texto e classifiquem-no. 

Os professores, mesmo tendo a consciência da importância da 

contextualização, terminam utilizando os exemplos propostos nas atividades 

das sequências didáticas, explorando os conceitos e nomes, referindo-se 

aos textos apenas como entes fornecedores de frases e palavras e não 

como manifestação comunicativa. Assim, o texto é utilizado como suporte 

para entender a gramática, quando deveria ser o contrário: a gramática 

deveria ser o suporte para compreender o texto. Na primeira situação Neves 

(1990) classifica o processo como a redução do texto a um mero pretexto. 

Posto desta forma parece que tudo está errado, que o ensino de 

gramática atrapalha, desestabiliza e estagna o processo do ensino de 

Língua Portuguesa. Contudo, Travaglia (2003) afirma que nada impede que 

se ensine a gramática no Ensino Fundamental e Médio, porém há que se 

atentar aos objetivos e, então, optar por uma metodologia melhor adequada 

para alcançá-los. Motivos e objetivos existem para se trabalhar com a 

gramática, já que ela propicia uma reflexão sobre o falar, o ler e o escrever. 

O trabalho do ensino de língua deve focar o desenvolvimento de um 

aluno competente, comunicativamente falando. A consciência dessa 

formação deve ser o objetivo de uma rede ou sistema de ensino quando 

desenvolve seu currículo, pois precisa, dentro de um contexto histórico-
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cultural, privilegiar saberes que façam o aluno raciocinar e criticar de forma 

objetiva e consciente valendo-se das aprendizagens desenvolvidas a partir 

das estratégias propostas em sala de aula. Entretanto, não se deve cair na 

armadilha de que as teorias gramaticais é que vão dar essas competências 

comunicativas; elas auxiliam na reflexão dos fenômenos linguísticos e são 

mais uma ferramenta nesse processo. Elas, por si só, não produzirão um 

usuário comunicativamente competente. A gramática e suas teorias são um 

componente do processo de ensino, aprendizagem e reflexão sobre a língua, 

podendo ser, estrategicamente falando, um grande apoio para a aprendizagem.  

O problema reside na administração didática desse ensino, pois dominar 

a prática exige que os professores estudem e reciclem seus conhecimentos 

pedagógicos e não fiquem apenas na formação acadêmica da graduação, que 

é, no geral, muito boa, mas deixa lacunas no que se refere à prática de ensino. 

Aliás, o ensino de didática e prática de ensino de muitas faculdades de 

licenciatura está longe de aproximar o aluno (futuro professor) do real contexto 

das salas de aula, em especial das escolas públicas, como afirma Gatti (2010), 

baseada em pesquisas sobre formação de professores 

 
De qualquer modo, o que se verifica é que a formação de 

professores para a educação básica é feita, em todos os tipos 

de licenciatura, de modo fragmentado entre as áreas 

disciplinares e níveis de ensino, não contando o Brasil, nas 

instituições de ensino superior, com uma faculdade ou instituto 

próprio, formador desses profissionais, com uma base comum 

formativa, como observado em outros países, onde há centros 

de formação de professores englobando todas as 

especialidades, com estudos, pesquisas e extensão relativos à 

atividade didática e às reflexões e teorias a ela associadas. 

(GATTI, 2010, p. 1358.) 

 

Conclui-se então que por mais que haja esforços das boas faculdades 

de licenciatura, ainda há um longo caminho a ser percorrido. A formação do 

profissional para exercer a docência não é a ideal. Desta forma, não se constrói 
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um panorama tranquilizador e consistente para que o futuro professor se sinta 

preparado. Gatti (2010, p.1374) conclui que “[...] com vasto rol de disciplinas e 

com a ausência de um eixo formativo claro para a docência, presume-se 

pulverização na formação dos licenciados, o que indica frágil preparação para o 

exercício do magistério na educação básica.”  

Quando os profissionais se veem na situação real, percebem as 

dificuldades que terão pela frente, e, então, pode ocorrer uma busca pelo 

aperfeiçoamento profissional para dar conta das responsabilidades, desistir da 

profissão ou se acomodar. Esta última possibilidade é mais observada pois 

encontramos muitos colegas sem nenhuma perspectiva de mudança 

profissional. A primeira parece ser ilusória já que os cursos de aperfeiçoamento 

que existem são de rápida duração e vendem a ideia de fórmulas prontas e 

mágicas que duram pouco tempo e quando acaba o encanto o professor se vê 

obrigado a recorrer aos velhos métodos (livros didáticos, manuais de ensino, 

etc). Travaglia, sobre esse assunto, afirma o seguinte  

 

[...]o professor deve evitar a adesão superficial a modismos 

linguísticos ou da pedagogia da língua materna, sem pelo 

menos, um conhecimento substancial das teorias linguísticas 

em que se embasam e dos pressupostos de todos os tipos que 

formam as teorias e métodos. (TRAVAGLIA, 1997, p. 10) 

 

Neves (1990, p. 48) também opina sobre o tema ao falar que “os 

professores mantêm as aulas sistemáticas de gramática como um ritual 

imprescindível à legitimação do seu papel”. Assim, não se observa uma 

possibilidade de alteração do panorama no que concerne à atuação do 

professor quanto às aulas de gramática. Elas parecem ser seu porto seguro, 

isto é, por mais que se tenham métodos e fórmulas mágicas, os docentes 

recorrem às suas velhas aulas, ainda que mudanças venham ocorrendo no 

sentido de provocar uma reflexão nesse fazer pedagógico. O que se 

observa, portanto, é que falta um embasamento teórico sobre como 

começar uma mudança que seja mais efetiva.  
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São vários os linguistas, como se observa, que discorrem páginas e 

páginas tratando da gramática e de seu ensino. Há um consenso, no 

entanto, de que ele é necessário desde que se insira em contextos que 

desenvolvam a proficiência discursiva do aluno. Assim, o ensino de 

gramática não deve ser realizado como fenômeno independente. Ele 

precisa se integrar ao da leitura, ao da produção escrita e oral. Travaglia, ao 

discorrer sobre as razões de se ensinar a Língua Portuguesa para falantes 

de Português afirma que  

 
[...] o ensino de língua materna se justifica prioritariamente pelo 

objetivo de desenvolver a competência comunicativa nos 

usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), isto é, a 

capacidade do usuário de empregar adequadamente a língua 

nas diversas situações de comunicação. (TRAVAGLIA, 2009, 

p. 17) 

 

Nota-se que questões sobre comunicação, envolvendo leitura, 

produção textual e oralidade, estão presentes e são essenciais ao ensino de 

língua. Luft, ao refletir sobre o ensino de gramática na escola contribui com 

a seguinte afirmação 
 

Praticar a gramática é o que falta na escola. Ler (ler e ler), 

debater, escrever (escrever e escrever). Tudo isso é 

gramaticar- o melhor método de ampliar, reforçar e agilizar a 

gramática, a de todos e a de cada um em particular.  (LUFT, 

2001, p. 84) 

 

O caminho proposto pelo linguista é o mesmo de Travaglia, isto é, 

para ele o ensino de gramática deve se inserir num contexto comunicativo, 

no qual se desenvolve habilidades comunicativas. Vieira e Brandão 

propõem que  
 

Talvez um dos maiores desafios para o ensino de língua, 

enfrentados hoje pela escola, seja articular o conhecimento 
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gramatical, cujo conteúdo se assenta em um consenso, com a 

necessidade de aprimorar a capacidade de ler e produzir textos 

que se mostrem coerentes com a competência textual e 

discursiva do aluno, cada vez mais exigida pela sociedade do 

conhecimento. (VIEIRA e BRANDÃO, 2013, p 239) 

 

Desta forma, o ensino de gramática, segundo as autoras, deve estar 

articulado ao desenvolvimento das capacidades leitura e escritora do aluno 

e à sua efetivação discursiva. Para Antunes (2003, p. 33), não se concebe 

uma metodologia que trabalha com uma gramática que não tem como apoio 

o uso da língua em textos reais, isto é, em manifestações textuais da 

comunicação funcional e que não chega, por isso, a ser o estudo dos usos 

comunicativamente da língua.  

As afirmações dos estudiosos expõem a estreita ligação que deve 

haver entre o ensino de gramática e as práticas de uso da língua. A sua 

efetiva e eficaz presença na sala de aula se estabelece a partir de análises, 

reflexões e atividades que promovam situações que se aproximem do real, 

vivido socialmente. Assim, junto com os outros aspectos do ensino de 

língua (leitura, produção e oralidade), o trabalho com a gramática precisa 

ser utilizado  
 

[...] essencialmente para o desenvolvimento da competência 

comunicativa, ou seja, para conseguir que o aluno, como 

usuário da língua, seja capaz de usar cada vez um maior 

número de recursos da língua de maneira adequada à 

produção do(s) efeito(s) de sentido desejado(s) em situações 

específicas de interação comunicativa [...] (TRAVAGLIA, 2007, 

p. 58). 

 

Diante dessas proposições, é possível afirmar que o ensino de 

gramática só será efetivo se fizer parte de um todo comunicativo, 

privilegiando situações que se aproximem do real e nas quais os alunos 

sejam protagonistas. O desenvolvimento desses momentos pedagógicos é 
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de competência do professor, que necessita atualizar constantemente sua 

formação para fazer frente às demandas educacionais. 

 
1.2. O Currículo Oficial do Estado de São Paulo 

 

Antes de tratarmos diretamente da implantação do Currículo Oficial 

do Estado de São Paulo, é necessário tecer algumas considerações sobre 

currículo, uma vez que muito se tem tratado sobre o tema e o mesmo 

ganhou espaço importante nas discussões escolares.  

O currículo como conceito pedagógico é recente, seu uso é pouco 

comum e causa receios no meio docente devido à sua amplitude e à falta 

de conhecimento em torno de sua significação. A inquietação é válida e 

revela que há um caminho a ser percorrido na construção de sua 

conceituação efetiva, mas sem a garantia que tal ocorrerá. Moreira (1997, 

p.11-12, apud. Oliveira, 2008, p. 538) declara que não há consenso sobre o 

que é currículo, sobretudo porque é um conceito relacionado a uma 

complexidade de problemas e a uma construção cultural, histórica e 

socialmente determinada; entretanto, ressalta que as definições de currículo 

geralmente abrangem “[...] conhecimento escolar e experiência de 

aprendizagem”.  

Quando a educação brasileira, por meio do poder público, decide 

abrir as portas para que todos tenham acesso a ela, popularizando-a e se 

democratizando, prescinde de condições de acesso e de permanência para 

todos os cidadãos, pelo menos durante a educação básica. Ocorre que, no 

discurso e nos textos oficiais, tudo está perfeito; porém na prática as 

instituições de ensino se baseiam em uma educação tradicional e arraigada 

no passado e não estão aparelhadas e estruturadas o suficiente para se 

adaptar às novas demandas sociais. Essa condição pouco favorável pode 

ser minimizada com uma organização curricular que se estabeleça em 

conformidade com ela. Ainda que o avanço seja significativo, no momento 

não há como afirmar que a educação brasileira é democratizada e para 

todos, pois  
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Uma análise feita pelo UNICEF e a Campanha Nacional pelo 

Direito à Educação mostrou que, segundo a Pesquisa por 

Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2012, mais de 3,3 

milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade 

estão fora da escola no Brasil. Desse total, 1,2 milhão têm 4 e 

5 anos; 507 mil, de 6 a 14 anos; e mais de 1,6 milhão têm entre 

15 e 17 anos”.  (INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS, 2012).  

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Brasil, 1996) 

vem confirmar e ratificar a educação nacional dentro dos preceitos de uma 

escola pública, laica e democrática; porém, as discussões em torno dessa 

pseudo democratização não são unânimes quanto a sua efetividade e mostram 

que falta muito para alcançá-la. Azanha (1992, p.28) conclui que “[...] 

democratizar a educação escolar implica uma democracia plena enquanto 

regime político” e que “[...] não se democratiza o ensino reservando-o para uns 

poucos sobre pretextos pedagógicos”. A educação, a partir dos pressupostos 

da LDB, tornou-se um bem público e nela está centrada a produção e 

reprodução das justiças e injustiças sociais. 

O papel da escola é o de promover, socialmente falando, uma 

integração do indivíduo a partir dos direitos individual, social e político. No 

primeiro caso, o desenvolvimento pessoal é o foco; no segundo a possibilidade 

de inserção na sociedade capacitando-o para viver nela de maneira autônoma; 

e, por último, o político possibilita a participação na construção e manutenção 

das mudanças na ordem social. Se o estudante não recebe esses direitos na 

escola, é bem provável que não os receba na sociedade e com o agravante de 

que os que não recebem na escola, provavelmente não recebem fora dela, 

tornando a escola ainda mais responsável pela inclusão e/ou exclusão social. 

A escola democrática, obrigatória e aberta a todos, com espaços de 

participação e discussões dos mais variados níveis, nas mais diversas esferas 

do conhecimento cientifico, não pode ser um instrumento de segregação. Ainda 

que ela tenha esse caráter de obrigatória, é essa obrigatoriedade que promove, 

num momento sócio histórico, o encontro de gerações, em um determinado 

espaço para celebrar a busca não apenas do conhecimento mas da própria 
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vida em sociedade. A escola precisa e tem a obrigação de se preparar para 

esse universo. Numa democracia verdadeira, a escolarização é um direito 

social estabelecido e real, inerente a todos; portanto, a ninguém ela deve ser 

negligenciada. 

Diante dessas demandas é preciso que se construa um currículo 

propenso a promover uma efetiva inclusão do cidadão através da construção 

de saberes científicos e sociais. Entretanto, é necessário entender o que é 

currículo para estabelecer um parâmetro sobre as implicações de implantação 

efetiva. Por ser recente ele carece de estudos e reflexões, pois, segundo 

Sacristán (2000), 

 
A prática a que se refere o currículo é uma realidade prévia 

bem estabelecida através de comportamentos didáticos, 

políticos, administrativos, econômicos, etc., atrás dos quais se 

encobrem muitos pressupostos, teorias parciais, esquemas de 

racionalidade, crenças, valores, etc., que condicionam sua 

teorização. (SACRISTÁN, 2000, p.13) 

 

A elaboração de um currículo escolar, portanto, exige uma ampla 

discussão, um amplo conhecimento e uma análise séria e comprometida com a 

sociedade e a comunidade onde se insere o contexto escolar. Grudy (1987, 

apud Sacristán, 2000, p.13), ampliando essa proposição, assegura que: 
 

“O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. 

Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha alguma 

existência fora e previamente à experiência humana. É, antes, 

um modo de organizar uma série de práticas educativas. 

(GRUDY, 1987, apud SACRISTÁN, 2000, p. 5) 
 

Para definir currículo e sua manifestação, recorreremos a Rule (1973, 

apud Sacristán, 2000, p.14): 

 
a) [...] currículo como experiência, o currículo como guia que 

o aluno obtém na escola, como conjunto de responsabilidades 

da escola para promover uma série de experiências, sejam 
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estas as que proporcionam consciente e intencionalmente, ou 

experiências  de aprendizagens planejadas, dirigidas, ou sob a 

supervisão da escola, ideadas e executadas ou referidas pela 

escola para obter determinadas mudanças nos alunos, ou 

ainda, experiências que a escola utiliza com a finalidade de 

alcançar determinados objetivos;  

b) outras concepções: o currículo como definição de 

conteúdos da educação, como planos ou propostas, 

especificação de objetivos, reflexo da herança cultural, como 

mudança de conduta, programa da escola que contém 

conteúdos e atividades, soma de aprendizagem ou resultados, 

ou todas as experiências que a criança pode obter; (RULE, 

1973, apud SACRISTÁN, 2000, P. 14) 

 

Além de Sacristán, Shubert (1986, p. 26 e ss. Apud, Sacristán, p.14) 

também contribui para definir currículo quando ele aponta algumas 

“impressões” globais, que são as seguintes: o currículo como conjunto de 

conhecimento ou matérias a serem superadas pelo aluno dentro de um ciclo—

nível ou modalidade de ensino, é a acepção mais clássica e desenvolvida; o 

currículo como programa de atividades planejadas, devidamente 

sequencializadas, ordenadas metodologicamente  tal como se mostra, por 

exemplo, num manual ou num guia do professor; o currículo como 

concretização do plano reprodutor para a escola de determinada sociedade, 

contendo conhecimentos, valores e resultados pretendidos de aprendizagem; o 

currículo como experiência recriada nos alunos por meio da qual podem 

desenvolver-se; o currículo como tarefa e habilidades a serem dominadas- 

como é o caso da formação profissional; o currículo como programa que 

proporciona conteúdos e valores para que os alunos melhorem a sociedade em 

relação à construção social da mesma. 

Diante dessas acepções e perspectivas, Sacristán propõe cinco âmbitos 

formais e diferenciados em que o currículo pode ser analisado: 

 

 O ponto de vista sobre sua função social como ponte 

entre a sociedade e a escola. 



38 

 

 

 Projeto ou plano educativo, pretenso ou real, composto 

de diferentes aspectos, experiências, conteúdos, etc. 

 Fala-se do currículo como a expressão formal e material 

desse projeto que deve apresentar, sob determinado formato, 

seus conteúdos, suas orientações e suas sequencias para 

abordá-lo, etc. 

 Referem-se ao currículo os que o entendem como um 

campo prático. Entendê-lo assim supõe a possibilidade de: 1) 

analisar os processos instrutivos e a realidade a partir de uma 

perspectiva que lhes dota de conteúdo; 2) estudá-lo como 

território de intersecção de práticas diversas que não se 

referem apenas aos processos de tipo pedagógico, interações 

e comunicações educativas; 3) sustentar o discurso sobre a 

interação entre a teoria e a prática em educação. 

 Referem-se a ele os que exercem um tipo de atividade 

discursiva acadêmica e pesquisadora sobre todos estes temas. 

(SACRISTÁN, 2000, p.14-15) 

 

Mesmo com todas essas concepções, é difícil garantir uma 

unanimidade conceitual de currículo, pois sua elaboração e prática 

divergem por causa dos contextos nos quais se inserem. A premissa maior 

é que ele seja um elo, que une a escola e a sociedade, recebendo desta as 

informações necessárias que, transformadas em conteúdos e saberes e em 

situações didáticas de ensino e aprendizagem, são devolvidas, ou deveriam 

ser, por meio do aluno como conhecimento transformador. Desta forma, um 

bom currículo, tendo como base os atores pedagógicos, torna-se um 

instrumento de análise, reflexão e transformação social pelo conhecimento 

construído. Assim, um bom currículo, a ser seguido por todos, se faz em 

razão dos valores e conteúdos a serem ensinados.  

Entende-se, assim, que é na práxis que um currículo acontece, não 

podendo ser uma realidade abstrata, distante e que ocorre apenas no 

discurso. Nele devem estar presentes a ação educativa, através da reflexão 

sobre o contexto que o cerca e o diálogo entre os atores envolvidos no 

processo educacional (escola e sociedade). Colocar em prática um currículo 
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não é tarefa simples, visto que ele não é apenas um compêndio de 

conteúdos e, por isso, exige que seus envolvidos sejam capazes de 

perceber e serem sensíveis ao contexto social que convivem e estão 

inseridos. Espera-se que todos busquem uma adequação capaz de 

provocar autorreflexão, estudo, mudanças de posturas que visem uma 

integração, que possibilite crescimento educacional e social de todos os 

envolvidos no processo educativo. Como afirma Sacristán (2000, p.17) “Os 

currículos são a expressão das forças que gravitam sobre o sistema 

educativo num dado momento, enquanto através deles se realizam os fins 

da educação no ensino escolarizado”.  

Diante dessas considerações, compreendem-se os motivos que 

levaram, no ano de 2008, a Secretaria de Estado da Educação de São 

Paulo publicar e efetivar no Estado de São Paulo, sob a chancela da então 

Secretária da Educação, Maria Helena Guimarães Castro, uma Proposta 

Curricular para o Estado de São Paulo para os níveis do Ensino 

Fundamental – ciclo II e Médio. Com isso, pretende contribuir para a 

melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, garantindo aos 

estudantes uma base comum de conhecimentos para que as escolas 

funcionem como uma rede (SÃO PAULO, 2008). Os professores, diante 

disso, passaram a ter um norte que não tinham. Até aquele momento, as 

escolhas curriculares eram feitas pelos próprios professores e escolas, 

guiados pelos livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD).  

Os momentos pós implantação da Proposta Curricular deixaram os 

professores preocupados, porque eles teriam que conhecer o material 

proposto, estudá-lo e colocá-lo em prática. Não houve treinamento, ou ao 

menos algo que pudesse nortear; as orientações estavam no próprio 

material. Era preciso mudar a postura, aquela atitude passiva teria que ser 

deixada de lado para dar lugar a um sujeito realizador e agente do 

processo, que passasse a interagir com Proposta Curricular de maneira 

ativa.  
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A chegada do material se deu no princípio do ano letivo de 2008, 

quando todas as escolas públicas e todos os alunos receberam o Jornal do 

Aluno, com atividades correspondentes às disciplinas e séries a serem 

realizadas nos primeiros 40 (quarenta) dias letivos do ano. As orientações 

pedagógicas e as propostas a serem desenvolvidas com os alunos faziam 

parte da Revista do Professor, distribuída a eles. Logo em seguida, os 

docentes receberam o Caderno do Professor com as orientações 

metodológicas e as atividades a serem realizadas pelos alunos. 

De Proposta Curricular em 2008, mudou-se, a partir do início do ano 

letivo de 2009, para o Currículo Oficial e todos os alunos da rede receberam 

o chamado Caderno do Aluno, organizado por bimestre e por disciplina, 

contendo os direcionamentos, metodologias, objetivos e atividades a serem 

realizadas ao longo do ano. 

A implantação da Proposta Curricular do Estado de São Paulo e o 

consequente Currículo Oficial geraram grandes polêmicas, desde os 

momentos iniciais de sua implantação até sua efetivação na sala de aula. 

Uma das polêmicas mais divulgadas reportou-se a erros conceituais graves, 

como mapas com indicações equivocadas, por exemplo, que se fizeram 

presentes nos cadernos dirigidos aos professores e alunos, deixando a 

impressão de desmazelo e pressa na confecção, o que acarretou na 

emissão de erratas e no recolhimento de exemplares junto às escolas. Mais 

polêmica ainda pode ser a definição de um currículo único para uma rede 

escolar. Isso pode ferir a autonomia do professor e da escola, assim como 

da comunidade que congrega diversidades e multiculturalismos, tornando-

se a-histórica e descontextualizada de tal maneira que a discussão desta 

nova proposta se caracteriza como uma problemática que pode ser 

analisada segundo uma perspectiva crítica. 

Uma dessas críticas diz respeito justamente à sua elaboração, que 

não foi discutida com as bases e foi construída segundo preceitos de uns 

poucos educadores que na época compunham a assessoria pedagógica da 

Secretaria de Estado da Educação. Segundo a própria Secretaria (2011, 

p.9),  
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Esse processo partiu dos conhecimentos e das experiências 

práticas já acumulados, ou seja, partiu da recuperação, da 

revisão e da sistematização de documentos, publicações e 

diagnósticos já existentes e do levantamento e análise dos 

resultados de projetos ou iniciativas realizadas. (SÃO PAULO 

(Estado) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2011, p.9) 

 

Assim, segundo muitas vozes, o material didático elaborado a partir do 

currículo não contempla as realidades particulares de cada escola ou diretoria 

de ensino do estado de São Paulo, o que dificulta sua implementação. Ele foi 

idealizado para padronizar e trabalhar com um conhecimento em todo estado, 

pensando no geral, como se as escolas fossem únicas. No documento da 

Secretaria da Educação (2001, p.9), em que estão propostas as bases desse 

currículo, afirma-se o seguinte: 
 

[...] a Secretaria da Educação procurou também cumprir seu 

dever de garantir a todos uma base comum de conhecimentos 

e de competências para que nossas escolas funcionem de fato 

como uma rede. Com esse objetivo, implantou um processo de 

elaboração dos subsídios indicados (no currículo) a seguir. 

(SÃO PAULO (Estado) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2011, 

p.9) 

 

Observa-se a intenção clara de desenvolver um documento que seja 

norteador e condutor do conhecimento trabalhado em uma rede que possui 4,5 

milhões de alunos matriculados, segundo dados do Censo Escolar de 2013, 

242 mil professores e cerca de 5 mil escolas espalhados por todo estado e um 

único currículo. Apple, sobre essa generalização, chama atenção para o 

seguinte: 
 

Os proponentes de um currículo são especialistas nas 

diferentes áreas ou disciplinas, mas só trabalham com uma 

visão geral. O problema é que, na escola, esses especialistas 

são substituídos por professores e gestores encarnados. Eles 
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são responsáveis pela proposição de um projeto pedagógico 

condizente com as orientações curriculares. Em sua realização, 

um projeto acontece em determinado espaço ou tempo, implica 

relações positivas ou negativas entre pessoas, requer 

atividades motivadas, sustentadas, orientadas e conclusivas, 

de algum modo. (APPLE, 2008, p.14) 

 

Isto revela que seja quem for que elabore ou pense uma proposta 

curricular esta será posta em prática por atores que estão envolvidos 

diretamente no processo de ensino e aprendizagem. No caso do Estado de 

São Paulo o problema ganha proporções maiores quando observamos o 

tamanho da rede e a (im) possiblidade de efetivamente pôr-se em prática uma 

proposta desta amplitude.  

Os defensores do currículo, da forma como é proposto, podem ponderar 

que as escolas têm a possibilidade de flexibilizá-lo através da elaboração do 

Projeto Político Pedagógico (PPP), o que realmente é uma verdade, porém o 

mesmo documento do Secretaria Estadual (2011, p.10) aponta o seguinte: 

 
O ponto mais importante desse segundo conjunto de 

documentos é garantir que a Proposta Pedagógica, que 

organiza o trabalho nas condições singulares de cada escola, 

seja um recurso efetivo e dinâmico para assegurar aos alunos 

a aprendizagem dos conteúdos e a constituição das 

competências previstas no Currículo. (SECRETARIA 

ESTADUAL, 2011, p.10) 

 

Isto é, cria-se a possibilidade de abertura e flexibilização desde que o 

PPP garanta que o currículo seja cumprido.  

Outro ponto importante a ser levado em conta é quanto ao material 

elaborado pela Secretaria da Educação e que serve de base para o trabalho 

em sala de aula, segundo o documento que apresenta o currículo, ele (o 

Currículo) se completa com um conjunto de documentos dirigidos 

especialmente aos professores e aos alunos: os Cadernos do Professor e do 
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Aluno, organizados por disciplina/série (ano)/bimestre.” (SECRETARIA 

ESTADUAL, 2011, p.10) 

Se os cadernos completam o currículo e este é organizado para ser 

implementado em nível de rede, então, os cadernos foram elaborados para 

serem efetivamente trabalhados em toda rede, independente de realidades 

particulares. Como já foi explicitado anteriormente, isso pode ser um 

complicador, visto que cada unidade escolar tem uma realidade muito singular 

e o tratamento do currículo acaba sendo feito pela equipe de trabalho que 

procura, com criatividade, ou sem, fazer com que ele aconteça. 

Quanto aos conteúdos específicos de Língua Portuguesa o currículo 

prevê que o trabalho com leitura e escrita deva ser o foco, conforme descrito no 

documento de apresentação do currículo da Secretaria (p.9) “Ao priorizar a 

competência de leitura e escrita, o Currículo define a escola como espaço de 

cultura e de articulação de competências e de conteúdos disciplinares.” Desta 

forma, a Secretaria propõe que o trabalho com a língua se baseie nessas 

competências e que as atividades propostas sejam reflexo delas. 
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2. Metodologia  
 

Existem, reconhecidamente, diversos meios para se fazer pesquisa 

científica. A escolha do método apropriado dependerá dos objetivos 

pretendidos. Estes são guiados pela natureza do objeto e pelas questões 

norteadoras (questões de pesquisa). Assim, ao determinar e delimitar o 

problema de pesquisa, o caminho metodológico também toma forma e se 

firma como o melhor para a realização do projeto. 

No caso deste trabalho, terei como metodologia, a denominada 

qualitativa, amparada pela análise documental, por uma revisão bibliográfica 

e o método que Triviños (2009, p. 58) chama de análise de conteúdo. 

Procurarei delimitar aqui as suas bases para clarificar o caminho escolhido.  

Triviños (2009, p. 116) posiciona o surgimento das pesquisas 

qualitativas em educação na América Latina, por volta da década de 1970. 

São quatro décadas de contribuições importantes para uma área que, no 

Brasil, ainda se mostra carente de projetos e políticas públicas decisivas. 

As tendências qualitativas em educação surgiram para avaliar, por 

exemplo, o processo educativo e propor alternativas metodológicas. Neste 

trabalho, as análises se basearão no material didático proposto pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O material tem servido 

como documento norteador dos procedimentos metodológicos e 

pedagógicos das unidades escolares. A imensa maioria dos gestores 

escolares, orientados pela Supervisão, fiscalizam o uso dele, cobrando 

explicações dos professores quando estes resolvem, por exemplo, substituir 

alguma sequência didática. Isso mostra o quanto esse material tem 

importância para a rede estadual.  

Sobre essa imposição de uso, encontramos na apresentação do 

Caderno do Professor do 6º ano do Ensino Fundamental as seguintes 

palavras do Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Herman 

Voorwald, a seguinte afirmação: 
Essa ação (a implantação do currículo através dos materiais 

didáticos), efetivada por meio do programa Educação – 
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Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância 

para a Pasta, que despende, neste programa, seus maiores 

esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da 

utilização dos diferentes materiais de apoio à implementação 

do currículo e ao empregar o Caderno nas ações de formação 

de professores e gestores da rede de ensino. (Material de 

apoio ao currículo do Estado de São Paulo: caderno do 

professor, língua portuguesa, ensino fundamental, 6º ano, p. 3.) 

 

Há várias questões envolvidas nessa imposição de uso, dentre elas 

podemos citar o alto investimento em elaboração e confecção, a confiança de 

que ele unifica a rede estadual e será um instrumento na busca de uma 

educação paulista de qualidade (Material de apoio ao currículo do Estado de 

São Paulo: caderno do professor, língua portuguesa, ensino fundamental, 6º 

ano, p. 3.). Esta confiança se ampara, principalmente em resultados do 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(Saresp) e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).   

Essas considerações reforçam a importância do material como 

documento oficial que deve ser utilizado por toda a rede de ensino. Partindo 

deste pressuposto é que propomos como metodologia principal a análise 

documental. Segundo Triviños, 2009, p. 111, esse método de pesquisa 

 
[...] é um tipo de estudo descritivo que fornece ao investigador 

a possibilidade de reunir uma grande quantidade de informação 

sobre leis estaduais de educação, processos e condições 

escolares, planos de estudo requisitos de ingresso, livros-texto 

etc. (TRIVIÑOS, 2009, p. 111.) 

 

Apesar de pouco explorada, a análise documental constitui uma 

técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando 

as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos de 

um tema ou problema.  

Segundo Lüdke e André, 1986, p. 38, a análise documental busca 

identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou 
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hipóteses de interesse. A análise das ocorrências gramaticais nas situações 

de aprendizagem propostas nos cadernos do aluno e do professor, já 

referidos, procurará mostrar o quanto as proposições estão a serviço de 

uma aprendizagem efetiva. Umas das vantagens de se explorar 

documentos deste tipo é que eles são uma fonte estável e rica e podem 

revelar o direcionamento linguístico e pedagógico assumido pelos seus 

produtores.  

Lüdke e André, 1986, p. 39, afirmam que os documentos não são 

apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse contexto. 

Comprova-se assim a importância de se buscar neles as informações e as 

bases, no caso desse trabalho, da sua elaboração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

3. Análise dos dados e corpus 
3.1. Caderno do Professor: Orientação sobre os conteúdos do 
volume 

 
A proposta deste trabalho é analisar as atividades gramaticais previstas 

nas situações de aprendizagem 1, 2 e 3 do Volume 1, cadernos do professor e 

do aluno. O primeiro documento a ser apresentado e analisado será o texto 

inicial do Caderno do Professor, o qual contém o direcionamento do trabalho, 

conforme descrito na figura 1.  

 
Figura 1.  
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No texto, podem-se observar quais são os fundamentos propostos no 

material, que é composto, nesse caso do Caderno do Professor e do Aluno. 

De acordo com o exposto, as situações de aprendizagem (SA) precisam 

desenvolver habilidades e contribuir para que o aluno aprenda a lidar com 

situações linguísticas e sociais referentes aos diversos gêneros textuais e 

nas várias situações de uso. Cafiero (2010, p.86) assegura que ao 

compreender o texto como um todo coerente, o leitor pode ser capaz de 

refletir sobre ele, de criticá-lo, de saber como usá-lo em sua vida. A 

proposição atende às orientações linguísticas relacionadas ao ensino de 

Língua Portuguesa, Antunes (2009, p.108), por exemplo, afirma que a 

escola não deve ter outra pretensão senão chegar aos usos sociais da 

língua, na forma em que ela acontece no dia a dia das pessoas, e atende 

também aos PCNs que estabelecem nos objetivos gerais o seguinte 

direcionamento, 

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos 

do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de: 

• utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, 

gráfica, plástica e corporal — como meio para produzir, 

expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das 

produções culturais, em contextos públicos e privados, 

atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação; 

[...]. (BRASIL, SECREATRIA DE EDUCAÇÃO 

FUNDAMENTAL-PARAMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS, 1997, p. 5) 

 

Em se tratando de conteúdos gramaticais, as habilidades gerais 

propõem que o aluno deva realizar análise linguística, relacionando sua 

importância com a leitura e escrita de texto narrativos. Fica claro, desta forma, 

a postura assumida, qual seja, ter o texto como centro das propostas, isso vai 

em consonância com a seguinte firmação de Antunes: 

 
[...] primeiro se estuda, se analisa, se tenta compreender o 

texto (no todo e em cada uma de suas partes – sempre em 



49 

 

 

função do todo) e, para que se chegue a essa compreensão, 

vão-se ativando as noções, os saberes gramaticais e lexicais 

que são necessários. Ou seja, o texto é que vai conduzindo 

nossa análise e em função dele é que vamos recorrendo às 

determinações gramaticais, aos sentidos das palavras, ao 

conhecimento que temos da experiência, enfim. (ANTUNES, 

2009, p. 110) 

 

Outra habilidade geral diz respeito aos tipos de coesão, propondo que 

os alunos tenham que reconhecê-las e observar sua importância para a 

progressão temática do texto.  

As orientações propostas estão direcionadas, portanto, para o 

trabalho com o texto, e no caso específico do 6º ano, o narrativo. As 

estratégias elaboradas pelo professor devem levar o aluno a ler e produzir 

textos narrativos de forma autônoma, sabendo lidar com eles nas mais 

diferentes situações sociais. Outra questão importante a ser observada é 

quanto ao domínio da norma linguística estabelecida. O texto diz norma-

padrão e outras variedades (linguísticas), porém ele não cita nominalmente 

essas “outras variedades”, o que nos permite concluir a importância e 

prevalência da norma-padrão. Isso também vai ao encontro com as 

palavras de Possenti (1996) ao afirmar que o papel da escola é ensinar a 

língua padrão.  

O caminho a ser seguido pelo professor, portanto, no momento de 

elaboração de suas estratégias será o de privilegiar a leitura, análise e 

produção de textos narrativos, levando em conta os elementos que 

constituem esse tipo de texto e o uso das variedades linguísticas. O objetivo 

é dotar os alunos de competências e habilidades que os façam utilizar a 

língua de forma diversa e que tenham possibilidades de usar os vários 

mecanismos que ela dispõe, para compreender e interpretar a própria 

língua. Nas palavras de Luft, o aluno precisa aprender a ler e escrever, ter 

contato constante com bons textos, e descobrir, com o professor e toda 

classe, as riquezas expressionais do seu idioma (LUFT, 2001, p. 99) e 
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transpor esse conhecimento para o meio no qual vive, podendo intervir de 

forma a contribuir de maneira positiva para desenvolvimento social.  

O quadro abaixo expõe os conteúdos que serão trabalhados a 

longo prazo no estudo da Língua Portuguesa e os conteúdos gerais do 

volume direcionado para o 6º Ano do Ensino Fundamental. O professor 

deverá estar atento, pois são muitos conteúdos e cada um com suas 

especificidades.  

 
Figura 2. 

Sobre esse tema, os PCNs determinam que os critérios de seleção e 

organização de conteúdos utilizados na escola devem considerar os 
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seguintes aspectos: relevância social, as características dos alunos e a 

característica da própria área. 

Libâneo (1994), afirma que conteúdos de ensino são o conjunto de 

conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de 

atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista 

sua assimilação ativa e sua aplicação na prática de vida dos alunos. 

Pode-se entender que o conhecimento dos conteúdos a serem 

utilizados nas aulas, além de simplificar o planejamento, é essencial no 

processo de ensino aprendizagem, pois é por meio desta percepção, que o 

professor consegue se programar melhor e despertar o interesse dos 

alunos, possibilitando melhores índices de participação em suas aulas. 

Assim, deve-se ter em mente que, tão importante quanto desenvolver 

junto à turma e com ela, os conteúdos procedimentais (como se deve fazer) 

e conceituais (o que se deve saber)  e seus aspectos práticos e de 

conhecimento da comunicação oral e escrita envolvendo fala/escrita e 

leitura/audição, nos quais os alunos demostram o quanto a língua pode ser 

viva, também é essencial trabalhar e observar os conteúdos atitudinais 

(como se deve ser) pois estes possuem grande importância durante o 

processo de ensino. 

Dentre os conteúdos listados no quadro anterior, há um misto de 

conteúdos conceituais e procedimentais que estão imbricados. Entende-se, 

a partir desse raciocínio, que a intenção dos elaboradores do material 

didático é aliar conhecimento e prática (ação-reflexão-ação). Quanto aos 

conteúdos atitudinais, o professor deve estar atento aos modos como o 

aluno valoriza e respeita o ambiente no qual está inserido, não apenas com 

valores morais, mas também linguísticos (valorização das variedades, 

aceitação do “erro”, respeito às opiniões contrárias, saber ser crítico sem ser 

ofensivo, autonomia pedagógica, busca do conhecimento, ser solidário aos 

colegas com dificuldades, entre outros).  

Os conteúdos, segundo Libâneo (1985), “são realidades próximas ao 

aluno, que devem ser assimilados.” Eles não são fechados às realidades 

sociais, portanto não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, 
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ainda que bem ensinados é preciso que se liguem de forma indissociável à 

sua significação humana e social. Sendo assim, é necessário que o 

professor desenvolva uma metodologia capaz de atrelar o que se realiza em 

sala de aula, ao que se vive fora dela. Haverá desta forma, uma 

aprendizagem mais significativa.  

 

3.2. Metodologias e estratégias 
 

O texto do quadro (figura 3) que trata de “Metodologias e estratégias” 

desenvolve uma reflexão sobre o “como fazer” do processo pedagógico. A 

relação sujeito-ensino-aprendizagem, a partir de um processo autônomo, no 

qual o aluno assume suas responsabilidades diante de sua aprendizagem e 

o professor desenvolve estratégias que capacitam o educando para isso, é 

o núcleo das relações didático-pedagógicas. O ensino e a aprendizagem, 

dessa forma, constituem-se duas premissas que se complementam, sendo 

assim, não há ensino sem aprendizagem. Quando se consegue confluir os 

dois, as possibilidades de sucesso são mais evidentes e os atores 

educacionais se sentem mais confiantes.  

Metodologias e estratégias são o conjunto de procedimentos pelos 

quais a teoria é colocada em prática sobre o quê, como e quando ensinar. 

Os procedimentos ligam-se aos recursos materiais selecionados para pôr 

em prática a teoria. Desta forma, elas permitem reforçar a especificidade de 

cada professor, permitindo que suas escolhas sejam determinantes para a 

interação pedagógica, uma vez que, quanto mais possibilidades de atuação 

ele conhecer, mais se torna reflexiva e crítica sua prática. Seja qual for o 

caminho escolhido, o objetivo deve ser oferecer ao aluno um conjunto de 

situações relevantes e diversas, de modo que sua aprendizagem seja 

abrangente, envolvendo-o em contextos comunicativos e significativos, que 

favoreçam uma maior interação. 

Quanto ao conteúdo deste caderno de atividades, o texto esclarece a 

prioridade do desenvolvimento de aprendizagens que signifiquem e sejam 

relevantes para a vida do aluno. Não se concebe, portanto, ensinar e 
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aprender algo que seja estanque e sem valor, ou aprender por aprender. O 

professor, nesse processo, tem um papel de fundamental importância no 

desenrolar das atividades em sala de aula, pois como planejador e gestor 

dos conteúdos, ações e estratégias é ele que direciona e aponta os 

caminhos a serem percorridos no processo de ensino e aprendizagem. 

Aprendizagem torna-se, dessa forma, construção, ação e tomada de 

consciência da coordenação das ações. Na prática pedagógica é importante 

o professor conhecer como ocorre a aprendizagem e ter clara a sua 

posição. 

A metodologia de ensino-aprendizagem e de avaliação são vitais 

para a melhoria do desempenho linguístico. O desenvolvimento de uma 

metodologia pedagógica que tenha como objetivo repensar o papel do 

professor e do aluno no processo de ensinar e aprender deve ser 

constantemente revisado e atualizado. Para a eficácia do processo, deve-se 

levar em consideração que a reflexão sobre as experiências individuais de 

cada participante é de extremo valor, juntamente com a abordagem teórica 

das metodologias pedagógicas, as quais conduzirão ao 

autodesenvolvimento, à aprendizagem colaborativa e às aulas com maior 

interação entre professor e alunos.  

As teorias educacionais continuam a evoluir e, na atualidade, há uma 

maior ênfase em processos educacionais envolvidos na construção do 

conhecimento em sala de aula. Este processo, na opinião de Vasconcellos 

(1995), compreende qualquer espaço físico onde haja interação direta entre 

professor e aluno, passando pela prática, seleção de conteúdos, posições 

políticas e ideológicas, transmitindo e recebendo “afetos e valores”.  

Ensinar é orientar, estimular, relacionar, mais que informar. Mas só 

orienta aquele que conhece, que tem uma boa base teórica e que sabe 

comunicar-se. “O professor vai ter que se atualizar sem parar, vai precisar 

abrir-se para as informações que o aluno vai trazer, aprender com o aluno e 

interagir com ele”, segundo Dimenstein (1999).  

 



54 

 

 

 

 
Figura 3. 

 

 

Figura 4.  
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3.3. Caderno do Professor: Situação de Aprendizagem 1 
(contextualização) 
 

As relações humanas são construídas por textos. Quando digo texto, 

não falo da estrutura física composta de uma organização previsível, mas 

de uma estrutura viva que revela o eu no outro, com o outro e pelo outro. 

Cada palavra, frase, gesto, expressão (oral ou escrita), proferidas numa 

interação social, busca fazer um sentido e transmitir ideologias próprias, 

socialmente intencionadas que querem e tem algo a dizer, além do que, se 

expõe numa estrutura explícita e previamente determinada. O ser humano 

portanto se revela na linguagem (verbal ou não). Esta constitui, organiza e 

intermedeia as relações sociais. A linguagem, como lembra Fiorin, é a 

capacidade específica da espécie humana de produzir sentidos, de se 

comunicar por meio de signos. (FIORIN, 2013, p. 14). 

 O signo, portanto, seria a base da linguagem. Segundo Bakhtin ele é 

ideológico. Quando se fala em ideologia, o autor continua afirmando o 

seguinte: 

 
Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou 

social) como todo corpo físico, instrumento de produção ou 

produto de consumo; mas ao contrário destes, ele também 

reflete e refrata uma outra realidade que lhe é exterior. Tudo 

que é ideológico possui um significado e remete a algo situado 

fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é 

signo. Sem signo não existe ideologia. (BAKHTIN, 2014, p 31.) 

 

Conclui-se que, linguagem e signo são indissociáveis e que o ser 

humano é formado, socialmente falando, de signo e linguagem. Os dois se 

manifestam, verbalmente falando, pela palavra, é ela que os representa 

através de códigos próprios. A palavra simbolicamente 

 
[...] comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de 

que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 
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alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do 

locutor e do ouvinte. (...) Através da palavra defino-me em 

relação ao outro, isto é, em última análise, em relação à 

coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre 

mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 

extremidade, na outra apoia-se sobre meu interlocutor. A 

palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. 

(BAKHTIN, 2014, p. 117).     

 

           Pela linguagem o ser humano é capaz de se revelar e se ocultar. O 

uso consciente, maduro e competente dela faz com que o homem seja 

capaz de se impor e se representar num mundo cada vez mais exigente, 

tornando-a uma ferramenta de suma importância.  

Hjelmslev define a importância e o papel da linguagem para o ser 

humano: 

 
A linguagem [...] é uma inesgotável riqueza de múltiplos 

valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em 

todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao 

qual o homem modela seu pensamento, seus sentimentos, 

suas emoções, seus esforços, sua vontade e seus atos, o 

instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, a 

base última e mais profunda da sociedade humana. Mas é 

também o recurso último e indispensável do homem, seu 

refúgio nas horas solitárias em que o espírito luta com a 

existência, e quando o conflito se resolve no monólogo do 

poeta e na meditação do pensador. Antes mesmo do primeiro 

despertar de nossa consciência, as palavras já ressoavam à 

nossa volta, prontas para envolver os primeiros germes frágeis 

de nosso pensamento e a nos acompanhar inseparavelmente 

através da vida, desde as mais humildes ocupações da vida 

cotidiana até os momentos mais sublimes e mais íntimos dos 

quais a vida de todos os dias retira, graças às lembranças 

encarnadas pela linguagem, força e calor. A linguagem não é 

um simples acompanhante, mas sim um fio profundamente 
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tecido na trama do pensamento: para o indivíduo, ela é tesouro 

da memória e a consciência vigilante transmitida de pai para 

filho. Para o bem e para o mal, a fala é a marca da 

personalidade, da terra natal e da nação, o título de nobreza da 

humanidade. O desenvolvimento da linguagem está tão 

inextricavelmente ligado ao da personalidade de cada 

indivíduo, da terra natal, da nação, da humanidade, da própria 

vida, que é possível indagar-se se ela não passa de um 

simples reflexo ou se ela não é tudo isso: a própria fonte de 

desenvolvimento dessas coisas. (1975: 1-2); Apud FIORIN, 

2013, p. 14-15) 

 

Se o ser humano é linguagem e é por ela que nos revelamos com o 

outro, pelo outro e para o outro na produção de sentidos, o papel da escola 

é construir situações didático-pedagógicas nas quais ela se mostre viva e 

autêntica, mesmo diante da artificialidade escolar. Quando aponto essa 

experiência com a linguagem refiro-me a algo que faça sentido real na vida 

do aluno, do professor e daqueles que atuam no espaço escolar. A escola 

que se aproxima de uma pedagogia deste nível está preparando seus 

atores para o enfrentamento dos desafios que se propõem no cotidiano.  

É por essas reflexões que me proponho analisar o material didático 

proposto pela Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo 

para o 6º Ano do Ensino Fundamental, Volume I, Situação de Aprendizagem 

1. Focarei na análise as atividades gramaticais propostas, observando como 

elas foram desenvolvidas e sua abrangência, isto é, quais os seus 

propósitos.  

O material didático do Estado de São Paulo disponível para o 

professor elaborar suas aulas é composto por três propostas: 1- Currículo 

Oficial (documento que serve como diretriz pedagógica e onde o professor 

deve basear para entender e complementar as propostas pedagógicas da 

Secretaria da Educação); 2- Caderno do Professor (documentos que traça 

os conteúdos, as atividades, os objetivos e as metodologias a serem 

desenvolvidas durante o processo de ensino e aprendizagem); 3- Caderno 
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do Aluno (documento que contém os temas, conteúdos e atividades para os 

estudantes desenvolverem).  

No que concerne ao material destinado ao 6º Ano, tem-se todas as 

atividades envoltas à tipologia textual narrativa, isto é, toda a proposta 

montada para esse ano prevê a aprendizagem de elementos e 

características da narração. As sequências didáticas propostas nos 

cadernos são denominadas de Situação de Aprendizagem (doravante SA) e 

nesse caso, cada uma explora o estudo de um aspecto da narrativa. A 

primeira, que é nosso objeto inicial de estudo, chamada de “Quem conta a 

história?”, aborda o foco narrativo propondo o estudo dos tipos de 

narradores. 

As análises aqui realizadas terão como base o Caderno do Professor 

(doravante CP), pois ele contém as diretrizes didático-pedagógicas 

direcionadas para o professor e todas as atividades, conteúdos e temas do 

Caderno do Aluno (doravante CA). Os idealizadores do CP iniciam a SA 1, 

fazendo uma breve descrição da proposta, relatando o que e como poderá 

ser feito durante o seu desenrolar. Em seguida, é apresentado um quadro 

onde se organiza a proposta didática em si, nele estão dispostos os 

conteúdos e os temas, as competências e habilidades, as sugestões de 
estratégias, as sugestões de recursos e as sugestões de avaliação. Em 

suma, há todo um caminho construído para que o professor possa 

desenvolver seu trabalho. O termo sugestão, utilizado no material, deixa 

claro que há uma abertura metodológica para que o professor possa, de 

acordo com seus objetivos, direcionar seus trabalhos. 

No tópico “Competências e Habilidades” (SÃO PAULO, 2014: 9), 

descreve-se os seguintes objetivos: inferir elementos da narrativa; 

reconhecer elementos da narrativa; produzir texto com organização 

narrativa; analisar após a escrita, o foco narrativo. Observa-se que não há 

nenhuma referência a recursos gramaticais ou aplicação de recursos 

linguísticos, ou ainda reconhecimento dos mesmos, ainda que no tópico 

“Conteúdo e temas” (SÃO PAULO, 2014: 9) há, dentre os conteúdos 

descritos o estudo do substantivo e do adjetivo. O que se entende disso é 
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que o foco principal da SA 1 não está nos aspectos gramaticais, mas no 

estudo dos elementos que estruturam a narrativa. 

Todas as atividades propostas fazem parte de uma sequência 

didática elaborada para contemplar um objetivo que é levar o aluno a ler, 

entender, inferir e produzir textos narrativos. Trabalhar com sequência 

didática é importante pois permite a elaboração mais precisa de contextos 

de produção, por meio de atividades e exercícios múltiplos e variados, com 

a finalidade de oferecer aos alunos noções, técnicas e instrumentos que 

desenvolvam suas capacidades de expressão oral e escrita em diversas 

situações de comunicação. (DOLZ, 2004) 

A proposição de Dolz evidencia o quanto é importante trabalhar com 

organização e planejamento, tendo como objetivo maior a aprendizagem do 

aluno, assim, uma sequência didática propicia ao professor um 

direcionamento no seu trabalho, permitindo-lhe saber claramente onde vai, 

pode e deve chegar. No caso do material didático disponibilizado para o 

professor e para o aluno da Rede Estadual de São Paulo, ele contempla a 

concepção de trabalho mencionada, porém a crítica que se faz é ao fato 

dessa proposta ser unificada para toda a REDE e por isso, distanciada de 

muitas realidades, correndo o perigo de ficar no plano da superficialidade, já 

que não contempla situações comunicativas particulares e especificidades 

de cada região. A situação pode se agravar se o professor que for trabalhar 

com o material estiver desmotivado e sem compromisso, fatores que o 

levarão a fazer apenas o mínimo exigido, não criando, nem expandindo as 

possibilidades que se abrem no trabalho com o material. 

As Situações de Aprendizagens estão divididas em quatro eixos: 

leitura, produção textual, oralidade e gramática. Analisarei cada uma delas a 

seguir no desenvolvimento da SA 1.  

 

3.3.1. Leitura 

 
A primeira atividade proposta na SA 1 é de leitura. São 

disponibilizados dois textos narrativos, uma fábula e uma crônica (SÃO 
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PAULO, 2014: 10). A proposta inicial é que o professor leia os textos para 

os alunos e discuta com eles as características comuns a eles. Segundo os 

idealizadores da proposta o “Objetivo é que o aluno reconheça a tipologia 

narrativa, presente em diversos gêneros textuais” (SÃO PAULO, 2014: 9). 

Pelo objetivo desejado e a orientação dada ao professor, observa-se que a 

leitura é apenas uma ferramenta para reconhecer a composição textual no 

que se refere a tipologia, ainda que seja uma atividade diagnóstica e o 

professor tenha liberdade para explorar outras possibilidades, corre-se o 

risco de ficar apenas nisso. Antunes, 2003 propõe três funções da leitura: 

ler para informar-se; ler para deleitar-se; ler para entender as 

particularidades da escrita. Sobre a última, a autora diz o seguinte: 

 
[...] é pela leitura que se aprende o vocabulário específico de 

certos gêneros de textos ou de certas áreas do conhecimento e 

da experiência. É pela leitura, ainda, que aprendemos os 

padrões gramaticais (morfológicos e sintáticos) peculiares à 

escrita, que aprendemos as formas de organização sequencial 

(como começam, continuam e acabam certos textos) e de 

apresentação (que formas assumem) dos diversos gêneros de 

textos escritos. (ANTUNES, 2003: 75-76)  

 

Apesar da proposição da autora, é possível afirmar que para se 

estabelecer esta função da leitura não é simplesmente conversando sobre 

os aspectos propostos. É preciso uma experiência com atividades de leitura, 

através da qual o leitor possa perceber o que já vivencia, pois, como 

praticante ativo da língua, ele já domina, mesmo que não conheça a 

nomenclatura, os aspectos que a estruturam. A leitura, portanto, tem suma 

importância para o leitor passar a ter um domínio mais amplo e efetivo da 

língua que pratica. “Todo leitor traz para o texto seu repertório de saber 

prévio e vai, com isso, realizando inferências ou interpretando os elementos 

não explicitados no texto; e vai, assim, compreendendo-o”. (ANTUNES, 

2003: 84) 
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Após esse momento inicial, o material traz algumas propostas de 

atividades escritas (interpretação), que também poderão ser utilizadas pelo 

professor como base para o encaminhamento do trabalho. São questões de 

reconhecimento e conceituação relacionadas aos elementos da narrativa. 

Segundo a orientação do CP elas servirão para aprofundar as 

informações.É preciso levar em conta, no momento de propor as 

reflexões,que os alunos de 6º tem idade entre 11 e 12 anos.  

O objetivo é levar os alunos a refletirem sobre os elementos da 

narrativa, para isso são propostas as seguintes questões: 
1- Com a orientação do professor, discuta com a classe: Quais as 

semelhanças entre a fábula A cigarra e a formiga e a história de Gilberta 

(crônica)?  

2- Após as discussões feitas em sala, anote o que você compreendeu sobre 

as quatro primeiras palavras da lista a seguir. Leia o significado da 

expressão foco narrativo para relembrar: 

 personagem; 

 enredo; 

 tempo; 

 espaço; 

 foco narrativo. 

Dizemos que o foco narrativo está em primeira pessoa quando quem conta 

é uma personagem que participa da ação, e que está em terceira quando 

quem conta é uma voz que não participa da ação.  

3- Analise o texto A cigarra e a formiga de acordo com as indicações a seguir, 

relembrando os conceitos apresentados na atividade anterior: 

a) O foco narrativo está em primeira ou terceira pessoa? 

b) Quais são as personagens? 

c) Há marcas de passagem de tempo na história? Quais? 

d) Em que tempo parece que a história se passa? 

e) O que sabemos sobre os espaços em que as personagens vivem suas 

ações? 

          São Paulo, 2014: 11-12 
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As orientações para o professor são para que elucide aos alunos as 

características de todos os elementos, não de maneira direta, mas que os 

faça pensar sobre cada um. Por exemplo, no elemento enredo, a orientação 

é para fazer com os alunos um resumo das histórias lidas e destacar os 

acontecimentos que fazem a história evoluir, observando a ordem em que 

aparecem. Desta forma, professor e aluno vão construindo juntos os 

conceitos pretendidos e suas características particulares. Novamente 

destaco a importância da sensibilidade didática do professor, cujo papel na 

intermediação do processo pedagógico interacional será essencial, para 

que ele faça o aluno refletir e construir a partir de concepções próprias seus 

conceitos a respeito do tema trabalhado.  

A questão que se levanta sobre as propostas feitas até agora, é que 

elas se concentram apenas e tão somente na estrutura narrativa dos textos 

lidos. Não há nenhuma orientação para se analisar a atuação das 

personagens em uma perspectiva mais social. A formiga, por exemplo, se 

mostra vingativa e maldosa diante das atitudes da cigarra e isso passa 

desapercebido. Gilberta gosta de dançar e festar, é alegre e divertida, mas 

isso nem foi mencionado nas questões propostas. A estrutura de uma 

enunciação, segundo Bakhtin,2014, é determinada pela situação social mais 

imediata e o meio social mais amplo (p. 117). A pergunta que me faço é 

“Quantos alunos não se identificariam com algumas das personagens 

mostradas nos textos? E como seria rico explorar essa identificação.”  

 

3.3.2. Produção textual  

 
A próxima proposta do material é uma produção escrita, sobre a 

produção escrita escolar, Antunes, 2003 afirma: 

 
A atividade da escrita é uma atividade interativa de expressão, (ex-, “para 

fora”), de manifestação verbal das ideias, informações, intenções, crenças ou 

sentimentos que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, interagir com 
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ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição prévia para o êxito da atividade de 

escrever. (ANTUNES, 2003: 45) 

 

Diante desta proposição a autora complementa dizendo que “o 

professor não pode, sob nenhum pretexto, insistir na prática de uma escrita 

escolar sem leitor, sem destinatário; sem referência, portanto, para se 

decidir sobre o que vai ser escrito.” (ANTUNES, 2003, P. 47) 

Fica claro que a redação escolar deve cumprir com sua condição 

interacional. É por ela que o professor tem a possibilidade de propor ao seu 

aluno situações em que ele possa expressar pensamentos, sentimentos, 

emoções, relatar experiências vividas, argumentar sobre temas; enfim, pela 

escrita o professor tem a oportunidade, ao lado da leitura e da fala, de 

conhecer seu aluno e ajudá-lo a crescer social, emocional e 

linguisticamente. Portanto, não se pode desperdiçar momentos de produção 

com propostas descontextualizadas ou com propósitos que não sejam 

interacionais, que atuem e auxiliem na construção do eu como ser atuante e 

participante ativo do meio social que vive.  

Quanto à produção textual da SA 1, a proposta contém o seguinte 

comando: 

“Você vai escrever uma breve história, a partir do seguinte tema: ‘um 

dia inesquecível’. Escolha um acontecimento bem importante de sua vida, 

algo de que você se lembre com detalhes.” (SÃO PAULO, 2014, p. 12.) 

A proposta é clara e se bem exposta pelo professor é motivadora, 

pois tem como tema base a escrita de um dia inesquecível. Outro fator que 

pode transmitir confiança para o aluno é que há um esquema delineado 

pelos elaboradores do material para que o ele siga e possa ter um caminho 

importante para a construção do seu texto. Esse esquema é composto de 

três etapas:  

1- Esquema de produção textual que se subdivide em: 

a) Relembre um dia de sua vida em que aconteceram fatos 

inesquecíveis. Coloque-os na sequência em que aparecerão em seu 

texto. 
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b) Os acontecimentos que você vai contar se passaram em que 

intervalos de tempo? Minutos ou horas? 

c) Em que espaço sua história acontece? Casa, rua, um lugar isolado 

ou outro qualquer? 

d) Quantas personagens a história apresenta? Descreva-as. 

2- Com o esquema pronto, produza a versão final de sua história 

no caderno. 

3- Após a produção do texto, responda: Você acha que seu texto 

representa tudo o que você viveu ou sentiu naquele momento? 

Explique. 

4- Leia as definições a seguir: 

Autor: pessoa que cria uma obra (pode ser um texto, um livro inteiro, 

uma fotografia, um desenho etc.); 

Narrador: figura inventada que narra uma história. 

Agora responda: Quem é o autor de sua história? E o narrador? 
São Paulo, 2014, p. 12-13. 

 

De acordo com as orientações no Caderno do Professor a produção 

textual proposta neste esquema tem como objetivo discutir e refletir com o 

aluno as diferenças entre narrador e autor. Não há nenhuma menção para 

se explorar a produção do aluno sob outra ótica como por exemplo, criar um 

momento para que eles possam contar suas experiências para os colegas, 

ainda que o passo três (3) do esquema possibilite algo desse tipo, orienta-

se que o professor explore apenas o texto (como uma sucessão de 

acontecimentos) e não os acontecimentos (que compõem o texto e sem os 

quais o ele não existiria), pois como bem afirma ANTUNES, 2003, ter o que 

dizer é, portanto, condição prévia para o êxito da atividade de escrever. 

Logo, um texto (matéria física, oral ou escrita) só é vivo se os 

acontecimentos forem relevantes. Assim, propor uma produção apenas para 

discutir a diferença entre narrador e autor chega a ser uma agressão à 

própria proposta.  
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3.3.3. Oralidade  

 
O material, na sequência, propõe uma Roda de contação de histórias. 

Seria uma ótima oportunidade para se explorar os textos escritos pelos 

alunos na atividade anterior. Entretanto, a orientação ao professor é que 

peça aos alunos que pesquisem narrativas com base no tema “medo”. O 

comando para o professor é esse “... peça que pesquisem narrativas e 

tragam-nas para a sala.”(SÃO PAULO, 2014, P. 13). A proposta ainda diz 

para que o professor faça leituras expressivas para a turma, como modelo e 

depois vá incentivando os alunos a lerem os textos que trouxerem. Após as 

leituras, o material orienta que o professor trabalhe a mudança de foco 

narrativo, isto é, caso a história lida esteja em primeira pessoa, ela deverá 

ser apresentada em terceira e vice-versa, depois é para discutir com a 

turma os efeitos dessa mudança. Novamente percebe-se que o objetivo 

final da proposta é tratar de elementos da narrativa, no caso o foco 

narrativo. O professor sensível a esse momento, com certeza irá explorar 

além disso, pois a situação didática abre grandes possibilidades para se 

estabelecer uma relação importante de interação a partir das histórias 

pesquisadas e, se houver uma ousadia maior, por que não utilizar as 

histórias dos alunos para esse momento de “contação” de histórias? 

 

3.3.4. Gramática    

 
A próxima proposta da SA 1 é o trabalho com a gramática num 

conjunto de atividades chamado de Estudo da língua. Os temas a serem 

estudados são o substantivo e o adjetivo. Segundo a orientação do material, 

o professor tem toda a liberdade de planejar a aula à sua maneira para 

aprofundar e sistematizar, se necessário for, os conceitos e classificações. 

Ele complementa a orientação afirmando que as sugestões de atividades se 

baseiam nos textos lidos no início da SA e que assim o estudo fica 

articulado. (SÃO PAULO, 2014: 17) 
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Antes de abordar as atividades propriamente ditas, refletirei um pouco 

sobre o papel da gramática no contexto escolar. Essa área da Língua 

Portuguesa tem se tornado um grande problema para professores e alunos 

pois o trabalho com ela é, na maioria das vezes, mecânico, desestimulante 

e descontextualizado. Os exercícios se baseiam em classificação e 

localização a partir de frases soltas, como se a língua se efetivasse através 

frases sem ligação umas com as outras. Aprender e ensinar gramática, 

nesse contexto, torna-se uma tortura, e o aluno tem a impressão que a 

Língua Portuguesa é difícil e que não gosta de aprender português. 

Entretanto, há uma consideração que passa desapercebida muitas vezes e 

o professor deve estar sempre atento a ela, como bem afirma Antunes, 

2003: 

 
[...] (nem) todo falante sabe o que é um adjunto adnominal, ou 

um dígrafo, ou um verbo intransitivo. O que ele sabe, intuitiva e 

implicitamente, é usar essas coisas- ou seja, ele sabe as 

regras de uso, de combinação das palavras em textos, para 

que resulte inteligível e interpretável o que dizem. Sabem as 

regras de uso das unidades, embora desconheçam os nomes 

que as unidades têm e a que classe pertencem. (ANTUNES, 

2003, P. 86). 

 

De acordo com a autora, todo falante da língua tem conhecimento de 

sua gramática através do uso cotidiano, aplicando-a na prática. Qual seria 

então o objetivo de se estudar gramática na escola? Parto do seguinte 

princípio, a gramática (seja ela qual for: natural, contextual, descritiva, 

normativa etc.) compreende um conjunto de regras que especificam o 

funcionamento de uma língua (ANTUNES, 2003, p. 85). Quando temos 

consciência do funcionamento de algo nossa competência de uso aumenta. 

Travaglia, 2007, sobre o ensino de língua afirma o seguinte: 

 
[...] o que se busca é a formação de usuários competentes da 

língua, ou seja, que tenham competência comunicativa. Como 
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já dissemos, isto significa ter como objetivo a formação de 

usuários capazes de usar a língua de modo adequado a cada 

situação de interação comunicativa, obtendo os efeitos de 

sentido desejados para a consecução de intenções 

comunicativas especificas. A meta é conseguir que os alunos 

tenham maior conhecimento da língua. [...] tem-se a finalidade 

de ensinar teoria gramatical ou linguística (atividades de 

gramática teórica), formando analistas da língua. A meta é 

conseguir que os alunos tenham conhecimento sobre a língua 

e sejam analistas da mesma.” (TRAVAGLIA, 2007, P. 78) 

 

Conclui-se que o ensino de gramática é necessário para que o falante 

da língua possa ter mais uma ferramenta que o leve a um melhor domínio 

dela e amplie sua consciência de uso e de comunicação. O estudo da 

gramática deve ser compartilhado com atividades que levem o aluno a ler, 

escrever, falar e ouvir, possibilitando o uso das habilidades língua. As 

análises que fizemos até o momento sobre o material didático em questão, 

mostraram que ele procura contemplar as habilidades referidas acima, 

entretanto, a capacidade comunicativa foi deixada de lado. A escrita e a 

leitura, por exemplo, serviram como suporte para se ensinar e aprender 

sobre os elementos da narrativa.  

Quanto à gramática o material propõe, como já foi apontado, o estudo 

do substantivo e do adjetivo. A primeira atividade traz o texto A cigarra e a 

formiga sem os substantivos e pede para que os alunos leiam e procurem 

refletir sobre a compreensão dele sem as palavras que faltam. Esta 

intermediação deve ser feita pelo professor. Depois, os alunos são 

orientados a escrever as palavras que foram retiradas e complementar a 

reflexão, já que pode acontecer de ter utilizado uma que não seja a mesma 

do texto original. Para completar, os alunos devem definir para que sevem 

as palavras que escreveram, para isso são dadas as definições a seguir: 
a) dar nome aos seres que existem na história. 

b) indicar qualidades desses seres.  (SÃO PAULO, 2014: 18) 
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Eles deverão assinalar qual a definição correta, ao professor cabe 

ajudá-los a refletir sobre a importância e o uso deste aspecto da língua, pois 

só assinalar é muito superficial e pode não atingir o objetivo pretendido. Na 

mesma proposta, há algumas palavras que foram destacadas em negrito 

para que os alunos possam refletir sobre o uso delas. A comanda para essa 

atividade é a seguinte: Na fábula, há algumas palavras destacadas que têm 

uma finalidade comum no texto. Marque (assinale) qual é a finalidade: 

 
a) dar nome aos seres que existem na história. 

b) indicar qualidades desses seres. (SÃO PAULO, 2014: 18) 

 

Nas duas atividades propostas o objetivo do material é que os alunos 

reflitam sobre a função dos substantivos (dar nome aos seres que existem 

na história) e dos adjetivos (indicar qualidades desses seres), por meio de 

exercícios de preencher lacunas e assinalar conceitos. Para o propósito que 

se estabelece, ela cumpre com seu objetivo, a pergunta que se faz é, para 

que saber o uso de adjetivos e substantivos na leitura ou produção dos 

gêneros em questão? Ou melhor, em que ajuda ao leitor ou escritor, saber 

reconhecer e conceituar essas classes gramaticais? Ao professor caberá 

fazer essa ligação funcional, refletindo junto com seus alunos que desde 

que o mundo é mundo, o homem tem a necessidade de nomear os seres do 

universo, para melhor viver e facilitar sua relação com o mundo a sua volta, 

para isso a necessidade do substantivo. No caso do adjetivo, o professor 

pode trabalhar com a ideia da caracterização, quando o homem diferencia 

os seres entre bons e ruis, bonitos e feios, entre outras e que essas 

características ajudam a selecionar o que mais agrada, o melhor, o pior etc. 

O importante é que o aluno consiga saber como e quando usá-los. Antunes, 

(2003, p. 88), afirma que a questão maior é discernir sobre o objeto do 

ensino, de como se usa a língua nos mais variados gêneros de textos orais 

e escritos.  

A próxima atividade pede para que o aluno escreva, com suas 

palavras um conceito para substantivo e adjetivo a partir da seguinte 
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comanda: (substantivos e adjetivos) são palavras que servem para...; o 

aluno deverá completar utilizando os conceitos que aprendeu. Esse será um 

momento diagnóstico para o professor saber o quanto os alunos 

apreenderam do que foi estudado, porém corre-se o risco do aluno se 

aproveitar do que já foi escrito em atividade anterior (dar nome aos seres 

que existem na história; indicar qualidades desses seres) copiar e realizar 

uma atividade mecânica sem nenhuma reflexão. Para finalizar é orientado 

ao professor que escreva na lousa a definição das classes estudadas 

(utilizando a definição de alguma gramática) e peça para os alunos 

escreverem-na no caderno. Nesse caso, o professor deve tomar cuidado 

para que os alunos não se sintam menosprezados e pensem que a 

definição do professor é a correta. É melhor que o professor escolha a 

definição escrita por algum aluno e a escreva na lousa, depois vá discutindo 

com a turma maneiras de complementá-la, assim, desenvolverá uma 

construção conjunta com a turma, estabelecendo um vínculo entre o ensino 

e a aprendizagem. 

 

3.4. Caderno do Professor: Situação de Aprendizagem 2  

 
A Situação de Aprendizagem 2, doravante SA2, também explora a 

narrativa e tem como proposta central a análise e criação dos elementos 

personagem e enredo, como descrito em São Paulo (Estado) Secretaria da 

Educação, p. 19, “O objetivo é que os alunos compreendam que esses 

seres são construídos, bem como as histórias que vivem.”, e complementa 

com a seguinte proposta 

 
Competências e habilidades: analisar personagem em narrativa 

escrita; resumir enredos; analisar mudança de personagem em obra 

cinematográfica; comparar a mesma personagem em narrativa e 

filme; criar perfil de personagem e enredo.  

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, p. 19 
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Observa-se a partir disso que há uma continuidade temática, se 

compararmos com a SA1. O título desta sequência didática é “Criando uma 

personagem”. As atividades, segundo a proposta, buscam capacitar o aluno 

a criar um pequeno texto narrativo (São Paulo (Estado) Secretaria da 

Educação, p. 19). Assim como a primeira Situação de Aprendizagem, essa 

traz um quadro organizativo, onde são expostos “Conteúdos e temas”; 

“Competências e habilidades”; “Sugestão de estratégias”; “Sugestão de 

recursos”; “Sugestão de avaliação” (São Paulo (Estado) Secretaria da 

Educação, p. 19). O quadro e suas orientações, tem como objetivo ser 

norteador das estratégias e conteúdos que o professor poderá dispor para 

desenvolver o trabalho. Desta forma, sistematiza-se e organiza-se o 

trabalho docente.  

A SA2 segue a mesma estrutura da SA1, trabalha com quatro eixos: 

leitura e interpretação, produção escrita, estudo da língua e oralidade. A 

temática abordada continua sendo a narrativa, porém com aspectos 

diferentes, enquanto a SA1 centra-se no narrador, a 2 trabalha com 

personagem e enredo. Na análise que fiz da SA1, são observadas todas as 

etapas propostas pelos elaboradores, com a intenção de entender como o 

trabalho específico com a gramática se encaixa dentro da proposição do 

material. Sendo assim, não será necessário realizar a mesma análise na 

SA2 por julgar não haver necessidade, visto que a SA1 esclareceu como as 

atividades se articulam dentro da situação de aprendizagem.  

Nesta etapa de trabalho, o foco do trabalho com gramática é o 

pronome. Segundo o texto orientador, o propósito é a “construção do 

conceito de pronome” (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, 

p. 24). Não há, porém, uma especificação sobre o tipo de pronome a ser 

trabalhado, todavia fica claro que é o pronome pessoal reto e o “professor, 

em sua sala de aula, vai planejar quanto é necessário aprofundar e 

sistematizar o conceito (e apresentar classificações).” (São Paulo (Estado) 

Secretaria da Educação, 2014, p.24).  

O material afirma que as principais funções do pronome são o seu 

uso como elemento de retomada ou antecipação; ou como determinante de 
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substantivo. É importante salientar que o material não menciona pronome 

pessoal, porém verifica-se que o foco será esse, apesar da seguinte 

orientação “Não faremos, neste momento outras classificações 

(possessivos, demonstrativos etc). Se você (professor) achar oportuno, 

faça-as agora.” (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 24).  

Para reforçar as definições e funções abordadas, busco, em Bechara 

e Castilho, uma definição mais especifica para essa classe de palavra. Este 

afirma o seguinte:  

[...]para definir o estudo categorial dos pronomes, será 

necessário examinar suas propriedades discursivas, 

semânticas e gramaticais, e também sua gramaticalização.  

Do ponto de vista semântico-discursivo, os pronomes (1) 

representam as pessoas do discurso, pelo caminho da dêixis, 

(2) permitem a retomada ou antecipação de participantes pelo 

caminho da foracidade (anáfora e catáfora) 

Do ponto de vista gramatical, essa classe exibe as 

propriedades morfológicas de (i) caso; (ii) pessoa e número; (iii) 

gênero. [...] 

Quanto à sintaxe, a Gramática greco-latina enfatiza duas 

relações de base: a de proximidade ou de adjacência, quando 

a forma acompanha o substantivo e a substituição, quando a 

forma substitui o substantivo. CASTILHO, 2012, p. 474-475.  

 

Bechara, ao se referir à função do pronome, enfatiza que: 

 

[...]é a classe de palavra que reúne unidades em número 

limitado e que se refere a um significado léxico pela situação, 

ou por outras palavras do contexto.  

De modo geral, essa referência é feita a um objeto substantivo 

considerando-o apenas como pessoa localizada do discurso. 

[...] 

Do ponto de vista semântico, os pronomes são caracterizados 

porque indicam dêixis (“o apontar para”), isto é, estão 

habilitados, como verdadeiros gestos verbais, como 

indicadores, determinados ou indeterminados, ou de uma 
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dêixis contextual a um elemento inserido no contexto, como é o 

caso, por exemplo, dos pronomes relativos, ou de uma dêixis 

ad oculos, que aponta ou indica um elemento presente ao 

falante. BECHARA, 2009, p. 162. 

 

Após a análise das duas definições, fica claro que, tanto um, quanto 

outro autor, observa no pronome um importante elemento, cuja função 

dêitica possui estreita relação com o substantivo. Isso, corrobora com a 

abordagem do material, quando traça as funções deste elemento 

gramatical, confirmando seu uso como elemento de retomada ou 

antecipação; ou como determinante de substantivo. Baseado nisso, o 

material didático propõe o estudo da primeira função pronominal 

mencionada que é a retomada ou antecipação. O comando da atividade 

para o aluno é o seguinte: 

1- No trecho a seguir, circule as palavras que foram usadas para 

substituir o nome irerê: 

Observa-se nesse comando que o foco da atividade é que o aluno 

entenda que existem palavras utilizadas para substituir outras em contexto 

discursivos, independentes de ser pronomes, sinônimos, hipônimos, 

hiperônimos etc. O importante é fazê-lo refletir sobre o processo. O trecho 

referido é o seguinte: 

 
São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014 (p. 24). 

 

Tomando por base essa atividade, ao aluno caberá identificar, a partir 

do preenchimento de dois quadros comparativos, as palavras 

correspondentes às seguintes definições: 

a) 

Palavra que dá nome ao animal Palavras usadas para substituí-la 
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b)  

Palavras que podem ser usadas 

para substituir ou retomar a palavra 

irerê  

Palavras que, além de substituir 

irerê, podem ser usadas para 

substituir qualquer nome  

  

São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014 (p. 24). 

 

Em a, o aluno é levado a distinguir a palavra central e as que são 

utilizadas para substituí-las ou retomá-las. Caso realize a atividade 

conforme o esperado, o aluno poderá visualizar, com a orientação do 

professor, o processo de construção semântica utilizado pelo autor do texto 

no que se refere à melhor escolha lexical e de combinação para estabelecer 

o sentido, sem que necessitasse repetir o vocábulo central.  

Em b, a atividade é mais específica e direcionada no que concerne ao 

uso mesmo dos termos que podem ser utilizados como elementos de 

substituição, desta forma o material determina, sob orientação do professor, 

separe o grupo de palavras reunidos na atividade a (segunda coluna) em 

dois grupos, um mais específico, “Palavras que podem ser usadas para 

substituir ou retomar a palavra irerê” e o mais geral “Palavras que, além de 

substituir irerê, podem ser usadas para substituir qualquer nome”. De um 

lado, o aluno deverá, segundo o material, escrever o seguinte grupo de 

palavras: a) Ele; marreca-piadeira; ave; ela; animal, e do outro b) Ele; ela.  

O objetivo da atividade é levar o aluno a perceber que as palavras ou 

expressões de um texto, podem ser substituídas, sem perda de sentido, por 

duas vias, a primeira é por termos sinônimos: palavras ou expressões de 

sentido equivalente que podem ser utilizadas, sem perda semântica, no 

lugar de outras. A outra maneira é utilizar o pronome, o qual, por ser mais 

genérico, pode ter “...uma infinita quantidade de palavras substituídas por 

ele.” (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 25). Caso o 

professor consiga fazer o aluno refletir sobre os passos dados e sistematize 



74 

 

 

com eles os conhecimentos trabalhados, o aluno conseguirá entender a 

importância do uso dos pronomes em situações discursivas.  

Julgo necessário que o professor elabore outras situações para 

ampliar e aprofundar os conceitos, se possível, utilizando construções dos 

próprios alunos, para estabelecer com eles uma relação linguística mais 

próxima do real, já que o texto Irerê trata de um tema bem distante do 

conhecimento de alguns alunos e servirá, excetuando-se as atividades de 

linguagem propostas, apenas como curiosidade.  

A próxima atividade (2) propõe a leitura e análise de quatro 

sentenças: 

a) João gosta muito de viajar, pois é um garoto cheio de vitalidade. 

b) O cachorro Panqueca também gosta muito de viajar, pois é um 

animal companheiro e cheio de energia. 

c) João gosta muito de viajar; ele é cheio de vitalidade. 

d) O cachorro Panqueca também gosta muito de viajar; ele é um 

animal companheiro e cheio de energia.  
São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014 (p. 25). 

 

O comando para a atividade é “Leia as sentenças a seguir”, o 

professor pode sugerir uma leitura compartilhada, na qual ele poderá 

antecipar situações de uso do pronome. É possível fazê-lo direcionando 

perguntas oralmente, ou escrevendo na lousa, que retomem os conceitos já 

trabalhados anteriormente, como por exemplo, “Qual palavra da frase 

retoma ou substitui a palavra João? E o cachorro panqueca?”; “Quais são 

mais especificas (sinônimos) e quais são mais gerais ou abrangentes?”. 

Essa interação sistematiza a apreensão dos conceitos, proporcionando aos 

alunos uma melhor relação com o objeto de estudo.  

Após a atividade 2, o material propõe a 3 (p. 25), esta tem como 

objetivo o entendimento do conceito geral de pronome, para isso é proposto 

que os alunos releiam as sentenças da atividade 2 e observem a relação 

existente, entre as palavras João-garoto-ele e Panqueca-cachorro-ele, em 

seguida, a reflexão a ser feita é a da ligação do vocábulo ele, nas duas 
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situações. O aluno precisará compreender (ou reforçar o que já 

compreendeu) que esta palavra pode ser usada nas duas, sem prejuízo de 

sentido, diferente, por exemplo, das palavras cachorro e garoto, João e 

Panqueca que, se cambiadas de uma situação para outra, prejudicará o 

sentido. A conclusão a ser estabelecida é a da semântica do pronome e 

suas possibilidades de utilização, isto é, sua polivalência, que lhe permite se 

ligar, referir e retomar qualquer substantivo ou termo semelhante. Isso se 

concretizará com a finalização da atividade, na qual o aluno deverá, a partir 

da seguinte proposição:  

Sabendo para que a palavra ele foi usada nos textos, leia a frase a 

seguir e marque se ela está correta ou não.  
Em nossa língua, há um grupo de palavras chamadas pronomes. Entre outras 

funções, são usadas para substituir outras, retomando-as e evitando repetições. A 

palavra ele é um exemplo de pronome. 

Correta  (   )                     Incorreta  (    ) 
São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014 (p. 25). 

 

demonstrar que entendeu as situações de uso do pronome. A orientação 

para o professor é que ele dê outras definições, utilize outros exemplos e 

atividades para reforçar o conceito. É preciso, ademais, ter sensibilidade 

pedagógica para perceber que a atividade proposta é simplista e 

minimalista, além de se distanciar da realidade do aluno. Portanto, é 

importante elaborar outras que possam ampliar os conceitos estudados, 

aproximando e criando situações mais reais, com textos e criações dos 

alunos.  

Na atividade 4, que finaliza o estudo da língua na SA2, o material 

orienta que o aluno deva escrever o significado de pronome, assim, 

pretende-se que ele, ao produzir o conceito, sistematize e apreenda melhor 

o significado, o uso e a importância desse elemento gramatical. O professor 

pode socializar as produções da turma, mesmo que só alguns se 

prontifiquem a falar. A efetivação das duas modalidades (escrita e oral) 

permitirá ao professor uma melhor percepção com relação a aprendizagem 
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dos conceitos estudados. Há um fator importante que necessitará de 

atenção especial, o pronome trabalhado nas atividades foi o pessoal reto, 

terceira pessoa do singular (ele/ela), os outros nem são citados. Logo, 

caberá ao professor, se julgar necessário criar situações para estabelecer 

semelhanças e diferenças, criação de conceitos e usos dos outros 

pronomes pessoais (retos e oblíquos), relativos, possessivos, de tratamento 

e outros, com o objetivo de fazer o aluno perceber que existem outros 

pronomes cumpridores das mesmas situações semânticas dos estudados.  

Nesta situação de aprendizagem, cujo o foco é a análise e construção 

da personagem, entende-se o porquê do trabalho com o pronome, pois 

este, na produção de narrativas (e de textos em geral), serve como 

elemento de apoio para o escritor. Seu uso auxiliará na referenciação e na 

eliminação de repetições, tornando o texto mais coeso. Apesar disso, as 

atividades propostas em nenhum momento se remetem ao objetivo da 

situação de aprendizagem. Tem-se a impressão que o estudo do pronome é 

puramente metalinguístico, isto é, ele por ele mesmo, pois as atividades não 

se desenvolvem em contextos discursivos de produção textual, ou de 

reescrita de textos, nos quais os alunos poderiam exercer na prática as 

funções pronominais exploradas. 

Conclui-se que, o professor, em virtude da fragilidade das atividades 

deve ampliar os conceitos, propondo atividades complementares mais 

próximas do cotidiano dos alunos, possibilitando a eles oportunidades mais 

reais de aprender a importância e as formas de uso do pronome.  

 

3.5.  Caderno do Professor: Situação de Aprendizagem 3 
 

A Situação de Aprendizagem 3, doravante SA3, tem como foco de 

aprendizagem o tempo e o espaço. O título da Sequência é “Ilustrando a 

história em dois momentos”. Espera-se, segundo os elaboradores do 

material, que as atividades propostas possam “promover a compreensão 

desses conceitos como partes importantes na construção do sentido de 

uma narrativa.”  (São Paulo Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 27). 
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Assim como nas Situações de Aprendizagem analisadas anteriormente, é 

apresentado organizativo, através do qual o professor poderá ter um apoio 

teórico para o desenvolvimento das atividades. No item “Conteúdos e 

temas” (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 27), são 

apresentados os vários tópicos a serem desenvolvidos durante as aulas, 

dentre eles estão o verbo e o advérbio. 

Assim, na SA3, o estudo da língua aborda o verbo e o advérbio e 

suas capacidades de indicação temporal na produção narrativa. Busco em 

Castilho, 2012, a base teórica sobre esses dois aspectos gramaticais para 

desenvolver as análises aqui apresentadas, o linguista afirma que 

 
Tempo é uma propriedade da predicação cuja interpretação 

tem de ser remetida à situação de fala. É assim que se pode 

representar a anterioridade, a simultaneidade e a posteridade. 

Só podemos entender essas fatias do tempo tomando como 

ponto de referência o sujeito falante. (Castilho, 2012, p. 418) 

 

Jakobson (1957, p. 134-135, apud. Castilho, 2012, p. 418), afirma que 

“O tempo caracteriza o evento narrado com referência ao evento de fala. 

Assim, o pretérito nos informa que o evento narrado é anterior ao evento da 

fala.” Há uma clara intenção de Jakobson de mostrar para o leitor a divisão 

temporal que o pretérito impõe entre o momento da narração, da narrativa e 

da leitura. Ao professor, caberá realizar essa diferenciação junto ao aluno 

quando do desenvolvimento das atividades.  

Essa Situação de Aprendizagem, propõe o texto “Meu tio Jules”, do 

escritor Guy de Maupassant, como base para a realização das atividades. A 

partir de sua leitura e compreensão, são propostas interpretações orais e 

escritas, questões de linguagem, atividades linguísticas, análise de 

conteúdo temático e produção escrita.  

No que se refere ao estudo da língua, como já mencionado, o foco 

será as classes gramaticais verbo e advérbio, procurando explorar, 

principalmente, suas capacidades como indicadores temporais (São Paulo 
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(Estado) Secretaria da Educação, 2014 p. 36). O primeiro comando é para 

que o aluno seja orientado a consultar o texto e circular as palavras que 

marcam a passagem de tempo. O texto é um conto com duas páginas e 

meia. São muitas as palavras que demarcam temporalidade. Se é para 

realizá-la, então que o professor forme pequenos grupos e incumba cada 

um a reler o texto e marcarem juntos as palavras. Não é uma atividade 

reflexiva sobre a língua, a habilidade principal é localização. O aluno, em 

especial o do 6º Ano, tem pouco autonomia para realizar uma atividade 

como essa sozinho. Será necessário a que realize com algum apoio, seja 

dos colegas de turma, seja do professor. Ainda assim, se algum aluno grifar 

uma palavra como relógio, por exemplo, não poderá ser considerado, num 

primeiro momento, como errado.  

A partir desse levantamento, o professor, é orientado a direcionar os 

alunos a organizarem, as palavras ou expressões que grifaram, a partir de 

dois conceitos: 

1- Palavras ou expressões do texto que indicam tempo e variam no 

presente passado ou futuro. (p. 36) 

2- Palavras ou expressões do texto que indicam tempo e não variam 

no presente, passado ou futuro. (p.36) 

A realização da atividade permite a reflexão sobre o conceito e 

utilidade do verbo e do advérbio. Para aprofundar o conceito de verbo, o 

material orienta que o professor deve conversar com os alunos sobre outras 

propriedades dessa classe de palavra (pessoa, número e modo) e oriente 

uma pesquisa em fontes diversas (sites, livros didáticos ou gramáticas). Os 

resultados, segundo a orientação, devem ser registrados no caderno, para 

posterior discussão com colegas e com o professor. Outra proposta do 

material é que o professor prepare um texto sem verbos e peça aos alunos 

que preencham lacunas e reflitam sobre a importância da presença e da 

ausência dos vocábulos para a compreensão dele.  

Tem-se, até o momento, uma atividade de identificação, uma 

pesquisa e uma para preencher lacunas. A minha análise é que nenhuma 
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propicia ao aluno uma reflexão efetiva sobre o tempo verbal, elas são 

efetivas para que se reconheça e indique o elemento gramatical, todavia, 

quanto à indicação temporal, creio que não são suficientes. Uma proposta 

plausível, passível e possível de execução e reflexão seria a reescrita de 

trechos com a alteração temporal dos verbos e, a partir disso, conversar 

com a turma sobre as alterações, utilizando como exemplos produções dos 

próprios alunos. 

A próxima atividade proposta (p.37) está dividida em onze questões. 

No geral elas tratam das definições sobre verbo e advérbio, do Modo 

Indicativo e dos tempos Presente, Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito do 

Indicativo. A atividade 1 (p. 37), é de definição. Ela orienta que o aluno deva 

voltar à lista de palavras que realizaram a partir dos grifos no texto “Meu tio 

Jules” e definir quais são verbo e quais são advérbios, organizando em 

duas listas. Como as palavras já estão escolhidas e definidas, resta aos 

alunos apenas o trabalho de organização. As inquietações nesse caso  

perpassam por alguns questionamentos: Quais, ou qual o critério os alunos 

irão adotar para tal escolha? O da variação, em que umas variam em 

presente passado e futuro e outras não? Se for dessa forma, a atividade 

está permitindo ao aluno refletir sobre a temporalidade, ou sobre as 

diferenças entre verbos e advérbios? Qual o papel, nesse caso, do texto 

lido? Vale lembrar o objetivo inicial da SA3, que é promover a compreensão 

dos conceitos de tempo e espaço na construção da narrativa, utilizando o 

verbo e o advérbio como suporte oracional para alcançar o objetivo pré-

definido. 

Na atividade 2 (p.37) a orientação é para que o aluno crie uma 

definição para Modo Indicativo, a partir de pesquisa em material indicado 

pelo professor. A definição deve ser com palavras próprias. Até o momento 

não se havia referido ao estudo dos modos verbais, que é complexo, em 

especial para o 6º Ano do Ensino Fundamental, pois necessita de um 

considerável grau de abstração do conceito para entendê-lo, aliado à 
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criação e execução de situações discursivas eficientes para sua 

exemplificação. Para Bechara, o modo verbal  

“Assinala a posição do falante com respeito à relação entre a 

ação verbal e seu agente ou fim, isto é, o que o falante pensa 

dessa relação. O falante pode considerar a ação como algo 

feito, como verossímil- como um fato incerto-, como 

condicionada, como desejada pelo agente, como um ato que 

se exige do agente, etc., e assim se originam os modos: 

indicativo, subjuntivo, condicional, optativo, imperativo.” 

(BECHARA, 2009. P. 213) 

Nota-se que não é tão simples entender, nem construir um conceito 

de modo verbal. Logo, o professor precisará intervir para que o aluno 

consiga entender o que modo verbal e sua funcionalidade. Quanto ao Modo 

Indicativo, o mesmo Bechara (2009, p. 275) define que “É o modo que 

normalmente aparece nas orações independente, e nas dependentes que 

encerram um fato real ou tido como tal.” Desta forma, fica entendido que o 

Modo Indicativo está ligado à noção de precisão (certeza, do locutor/escritor 

no ato de construção do discurso), ainda que o verbo “encerram”, utilizado 

pelo gramático, possa ter como significação “acabar/terminar” ou 

“incluir/conter”, a percepção de precisão fica evidente. Os livros didáticos 

oferecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático e as minigramáticas, 

trazem como definição geral para o Modo Indicativo a ideia de que ele 

exprime atitudes de certeza. É com essa ideia que o professor terá que 

trabalhar com seu aluno. Portanto, pode-se solicitar ao estudante uma 

consulta ao material, pedindo para que ele leia o conceito, analise e 

reescreva-o com suas palavras. Em seguida, para complementar, seria 

interessante uma atividade dialógica, na qual o professor pode interagir com 

a turma, com questionamentos direcionados, buscando perceber se houve 

uma apreensão do conceito. Caso seja necessário, o professor deve criar 

mais estratégias complementares (exemplos na lousa, reescrita de frases, 

leitura comentada de trechos de textos etc.) nas quais utilize a interligação 
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do conceito com os exemplos para que que os alunos entendam o propósito 

do Modo Indicativo.  

Na atividade 3 o aluno é orientado a criar “... seis exemplos de frases 

no Modo Indicativo” (p.37), para que isso ocorra, ele precisará ter entendido 

o conceito. Essa atividade servirá de observância, no sentido de se verificar 

o quanto os alunos compreenderam sobre o tema. Outra estratégia que o 

professor pode utilizar é escrever alguns dos exemplos elaborados na lousa 

e discutir com a turma, a partir do conceito já trabalhado, procurando 

observar com eles, o nível de adequação dos exemplos que elaboraram. A 

atividade 4 complementa a anterior, orientando que se use um texto do livro 

didático e dele se extraia os verbos empregados no Modo Indicativo. Tanto 

essa atividade, quanto a anterior, são reconhecidas pelos elaboradores do 

material como um exercício de reconhecimento e fixação. Sobre a atividade 

4, faço a seguinte observação, como ela propõe que se deva usar um texto 

para reconhecer e anotar os verbos no Modo Indicativo, corre-se o risco de 

o professor escolher um texto extenso e orientar os alunos a realizarem a 

atividade. Caso isso ocorra, creio que a intenção e o objetivo dela se 

esvaziará, devido à preocupação em conseguir terminar semelhante 

missão. Outro problema que poderá se enfrentado pelo docente, é ter que 

explicar para a turma que algumas palavras não são verbos, mesmo 

ortográfica ou semanticamente parecer sê-lo; é o caso, por exemplo, de 

vocábulos que transmitem a ideia de processo. Na frase, “O passeio de 

Maria foi maravilhoso.”, o aluno poderá reconhecer a palavra “passeio” 

como sendo um verbo utilizado no Modo Indicativo, por entender que 

pertence a passear e transmite uma ideia de certeza. Esse tipo de equívoco 

é muito comum, nessa situação de atividade. Fica óbvio que, se o texto for 

curto, isso também poderá ocorrer, porém, em menor escala, e é até bom 

que aconteça, pois isso permitirá ao professor fazer o mesmo trabalho e 

com a mesma eficiência, procurando estratégias que lhe permitam elucidar 

aos alunos as diferenças de uso do verbo do substantivo. 
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A atividade em si, é pouco eficiente e não promove a reflexão sobre o 

fato linguístico em estudo. A experiência tem mostrado que esse tipo de 

exercício serve para preencher tempo de aula e os resultados são 

superficiais pois, se se repetir o mesmo dois ou três meses adiante, muitos 

alunos terão esquecido. As atividades discursivas com criação de exemplos, 

a partir das experiências dos próprios alunos são mais efetivas por estarem 

mais próximas a eles. Volto a evidenciar as palavras de Antunes, quando 

reflete sobre as atividades de gramática propostas nas escolas afirmando 

que é  

 

[...]uma gramática descontextualizada, amorfa, da língua como 

potencialidade; gramática que é muito mais ‘sobre a língua’, 

desvinculada, portanto dos usos reais da língua escrita ou 

falada na comunicação do dia a dia”; “uma gramática 

fragmentada, de frases inventadas, da palavra e das frases 

isoladas, sem sujeitos interlocutores, sem contexto, sem 

função; frases feitas para servir de lição, para virar exercício. 

(ANTUNES, 2009, p. 31) 

Um outro fator que deve ser evidenciado é a constatação do nível de 

aprendizagem atingido pelo aluno ao realizar a atividade, isto é, será que 

ele realmente sabe o que é um verbo usado no Modo Indicativo, entendeu o 

conceito e conseguiria aplicá-lo e explicá-lo em situações discursivas mais 

reais? O que se espera, a partir de atividades desse tipo é um aumento no 

nível de consciência linguística do educando e, por conseguinte, um uso 

mais racional e seletivo da língua. Acrescente-se a isso que o texto usado 

como base para a extração dos verbos no Modo Indicativo, serviu apenas 

para isso, já que foi pedido para o professor indicar um que esteja no livro 

didático. Perde-se, caso siga-se à risca a recomendação, a oportunidade, 

por exemplo, de explorar semântica, sintática e gramaticalmente o texto que 

já havia sido lido anteriormente e que foi utilizado como base para as 

atividades iniciais. Bortoni-Ricardo e Machado (2013, p 18) afirmam que 

“Não há análise do texto quando apenas dele se retiram dele palavras sobre 
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as quais se formulam questões, como frequentemente acontece em aulas 

que se dizem de ‘gramática contextualizada’.” Essa afirmação evidencia o 

uso do texto, na sala de aula, como mero repositório de palavras e 

respostas de atividades gramaticais, como é o caso da atividade analisada. 

O professor mais comprometido, para amenizar isso, pode escolher um 

texto e explorá-lo sob todos os ângulos (semântico, pragmático, sintático 

etc) e depois trabalhar com questões mais especificas da gramática, porém 

com o cuidado de evidenciar a relevância do fato gramatical para uma 

situação discursiva real e aplicável. Uma sugestão é que seja utilizado o 

mesmo texto que já vem sendo trabalhado. O texto, nesse contexto todo, 

ganha importância fundamental na elaboração das atividades e deve 

trabalhado como elemento principal pois ele é central e deve ser visto como 

parte da atividade discursiva (Bortoni-Ricardo e Machado, 2013, p. 19). 

As atividades 5 e 6 propõem a explicação do funcionamento dos 

tempos Presente, Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito do Indicativo (São 

Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 37) e as diferenças entre 

os dois últimos. De acordo com a comanda o professor deve explicar aos 

alunos como funcionam os tempos referidos e o aluno é orientado a anotar 

no caderno o que compreender. Em se tratando de uma turma de 6º Ano, o 

professor terá que simplificar as explicações para que a linguagem seja 

acessível. Elas, não poderão ficar no nível da oralidade apenas. Será 

preciso que se disponibilize exemplos para esclarecer as diferenças entre 

os tempos referidos. Na sua Moderna Gramática Portuguesa (2009, p. 275-

278), Bechara explica o funcionamento dos tempos em questão e fica claro 

a complexidade que envolve o entendimento e aplicação desses tempos 

verbais. O professor não poderá esgotar as explicações, nem o estudo para 

não correr o risco de criar mais confusão que esclarecimentos. Deverá ser 

um trabalho paulatino e dosado, ao longo dos anos de estudo.  

A atividade 7 (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 

38) é uma proposta complementar da 5 e da 6, nela o professor é orientado 

que “Solicite ao aluno que anote os verbos conjugados no Pretérito Perfeito 
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e no Imperfeito do Indicativo nos textos do livro didático indicados pelo 

professor” (p. 38). É uma atividade de localização e reconhecimento e serve 

para o professor verificar se o aluno identifica o tempo solicitado. Contudo, é 

importante que o professor não se satisfaça, caso a maioria dos alunos 

consiga realizar a atividade a contento, é preciso entender o critério utilizado 

pelo aluno para realizar a identificação, podendo ser estrutural (a 

composição morfológica da palavra) ou semântica (o sentido expresso pela 

palavra). O segundo critério acredito é mais importante porque o aluno se 

concentrará mais no uso do tempo verbal, se aproximando de uma reflexão 

mais prática, mais cotidiana. A identificação pela estrutura morfológica é 

mais estanque e metalinguística, e não privilegia a relação do verbo com 

uma realidade do aluno por ser técnica.  

As atividades 8 e 9 (p. 38-39) propõem que sejam preenchidos três 

quadros com os paradigmas verbais dos verbos amar, ser e ir, no tempos 

Presente, Pretérito Perfeito e Pretérito Imperfeito do Modo Indicativo. 

Algumas formas já estão escritas. Os alunos deverão completar o restante. 

Não há outra orientação, nem para o professor nem para o aluno, conclui-se 

então que a atividade é ela por ela mesma, sem nenhuma relação mais 

profunda ou reflexiva. O comando da atividade 8 é “Complete, no quadro, a 

conjugação do verbo amar no Presente, Pretérito Perfeito e Pretérito 

Imperfeito do Modo Indicativo.” e da 9 é “Complete, nos quadros, a 

conjugação dos verbos ser e ir nos tempos determinados.”(São Paulo 

(Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 38). Caso o aluno consiga 

preencher corretamente o quadro, significa que ele saberá usar o verbo? 

Será que ele aprendeu e entendeu diferenças e semelhanças de uso de um 

e de outro tempo? Seria mais produtivo que se propusesse produções nas 

quais os alunos fossem instigados a usar os tempos verbais estudados, em 

situações discursivas que confrontassem as ideias, com o professor 

mediando e auxiliando. Produções coletivas, com os mesmos parâmetros, 

com uso da lousa, também são uma alternativa didática, porque o professor 

pode, junto com os alunos construir as relações temporais dos verbos, 
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mostrando para o aluno as diferenças que ocorrem quando da utilização de 

um tempo verbal.  

A atividade 10 (p. 39) propõe uma comparação entre as conjugações 

dos verbos ser e ir, direcionando o olhar do aluno para a percepção das 

semelhanças. O comando é o seguinte: “Há semelhanças entre as 

conjugações dos verbos ser e ir nos tempos do Indicativo que você 

conjugou? Circule-as.”, (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, 

p. 39) O aluno, ao observar o quadro perceberá que as formas do Pretérito 

Perfeito são iguais. A atividade 11 (p. 39) complementa a 10, propondo a 

seguinte pregunta para o aluno, “Como podemos saber se é o verbo ser ou 

ir?” (São Paulo (Estado) Secretaria da Educação, 2014, p. 39). O aluno 

poderá simplesmente responder que é só olhar o quadro. A intenção da 

atividade, na verdade, é verificar como o aluno diferenciaria o verbo ser do 

verbo ir em uma situação de uso discursivo. O professor deverá reformular a 

questão deixando-a mais evidente, uma sugestão seria Como podemos 

saber se é o verbo ser ou ir, numa situação de uso?. Pode-se complementar 

a reflexão com algumas construções que confrontem os usos, mostrando 

para os alunos situações mais práticas. Se necessário, propor exercícios de 

produção de textos e frases, com correções coletivas e individuais, 

evidenciando os usos dos verbos em questão.  

Esse conjunto de atividades gramaticais é o último proposto na SA3. 

Nota-se que o estudo do advérbio, evidenciado no início da sequência 

didática, foi realizado de maneira muito superficial, sendo apenas citado. 

Não houve, portanto, uma exploração dos usos desse elemento gramatical 

em praticamente nenhum aspecto, a não ser na sua invariabilidade e 

indicação temporal. As atividades propostas para atender a esses aspectos 

foram de localização e conceituação. O material poderia propor situações 

de uso do advérbio, como análise e produção de textos, nas quais o aluno 

pudesse comparar e utilizar o elemento de forma prática. Escrita de cartas, 

ou narrativas, com direcionamento para inserção de advérbios de tempo, 

seria uma alternativa interessante para isso. O professor, pode, após as 

produções, socializar alguns textos e evidenciar a maneira como foram 
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utilizados os advérbios. O aluno saberá, a partir de uma atividade como 

essa, que é capaz de usar o elemento.  

Outro fator importante a se destacar nessa Situação de 

Aprendizagem é que o estudo temporal do verbo só foi explorado de forma 

metalinguística. O uso social do tempo verbal, evidenciando as 

diferenciações de posicionamento do falante/escritor com a situação factual 

exposta, não foi explorado. Fica evidente que o material deixa as situações 

de desenvolvimento e aprofundamento dos estudos para o professor, este 

por sua vez terá que elaborar atividades e situações que complementem os 

estudos pretendidos. 
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4. Conclusão 
 

Tomando por base o exposto e as análises realizadas ao longo desse 

trabalho, pode-se afirmar que o material didático proposto pela Secretaria 

de Estado da Educação de São Paulo, no que se refere ao ensino de 

Língua Portuguesa do 6º Ano do Ensino Fundamental, segue uma linha 

metodológica sistematizada e organizada a partir da seguinte estrutura: 

leitura, produção textual, oralidade e gramática, organizada dentro de uma 

sequência didática, denominada Situação de Aprendizagem. Isso 

demonstra que há uma preocupação em se trabalhar com os vários 

aspectos da língua. O professor, quando toma conhecimento da proposta, 

sabe que caminho deverá seguir e onde pode chegar em seu trabalho. As 

atividades propostas cumprem com os objetivos delimitados, no caso 

específico do 6º Ano, trabalhar com o reconhecimento e uso dos elementos 

da narrativa. No entanto, é uma proposta limitada no que diz respeito aos 

aspectos sócio interacionistas da linguagem. Os idealizadores do material 

concentraram seus esforços em elaborar atividades que privilegiam em 

demasia o trabalho com os elementos da narrativa e deixaram de lado 

momentos de interação verbal que poderiam ser ricos e de muito 

crescimento linguístico e social para os alunos.  

O professor tem, dentro dessa metodologia, que propor e estabelecer 

situações que extrapolem as atividades propostas no material. O estudo da 

língua deve servir como uma ferramenta capaz de dotar o aluno para 

atuação e convivência social eficaz e competente. Os docentes precisam 

estar atentos às metodologias de ensino e diversificar os meios de 

abordagem pedagógica, pois o ensino de língua exige criatividade, talento e 

coragem. Postos em prática, esses elementos auxiliam nacapacidade de 

manejar sistemas de comunicação verbal, ou seja, habilidade de operar 

com regras gramaticais (LUFT, 2001, p. 20). Luft, ainda afirma que: 

 
Parece que o sensato seria fazer ao longo de todo o ensino o 

mesmo que no início: lidar com a língua, com os poderes de 
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expressão, expandir livremente a criatividade linguística; nessa 

prática o aluno estará aperfeiçoando cada vez mais seu 

instrumento, sua gramática de comunicação. (LUFT, 2001, p. 

21) 

 

A coragem de, não apenas trilhar o caminho, mas construir o caminho 

junto com os alunos, essa é a premissa, dentro de uma Rede que “impõe” 

um currículo, ainda que seja mínimo, e determina que todos devam segui-lo. 

O comodismo leva a seguir currículos prontos, por bitolados que sejam 

(LUFT, 2001, p. 99). O que não deve é se acomodar e se apoiar nele como 

o único e verdadeiro. O material didático e suas propostas de atividade, são 

um caminho importante, não há como negar a essencialidade de um norte 

para se trabalhar. 

Coloca-se, diante disso, em evidência a capacidade do professor em 

buscar novos conhecimentos, de se informar e adquirir ferramentas 

pedagógicas que o façam desenvolver “um ensino para a aprendizagem, 

com um mínimo de Gramática e o máximo de prática” (LUFT, 2001, p. 99). 

A formação continuada ou permanente “abrange a formação após a 

aquisição de base, com caráter de aperfeiçoamento ao longo de toda a vida 

profissional” (IMBERNÓN, apud GASQUE E COSTA, 2003: 55, apud 

BORTONI-RICARDO E MACHADO, 2013, p. 202). Portanto, o professor 

não pode ter seu trabalho engessado pelo livro ou material didático, estes 

por sua vez, devem ser usados como guia e não como ferramenta principal 

e única. 

As propostas de atividades gramaticais do material preservam uma 

certa tradicionalismo. Não são inovadoras e se utilizam dos textos como 

fonte para elaboração de exercícios e não para reflexão do uso dos 

aspectos gramaticais envolvidos em situações reais de interação. O que 

ocorre é que o texto está a serviço da gramática, quando deveria ser o 

contrário, a gramática é que deveria estar a serviço do texto. Na intenção, 

no discurso e se bem dimensionada poderá levar ao sucesso nas aulas.  
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