
 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E HUMANIDADES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRA KARLA RODRIGUES DE ANDRADE 

 

 

 

 

CIÊNCIA, SENSO COMUM E PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2018 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALEXANDRA KARLA RODRIGUES DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIA, SENSO COMUM E PRÁTICAS DE ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 

 

 

                                                        

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação Stricto Sensu em Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 

como requisito parcial para a obtenção do 
título de Mestre em Educação.   

  
Orientadora: Dra. Lila Maria Spadoni Lemes.  

  

 

 

 

GOIÂNIA 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A553c               Andrade, Alexandra Karla Rodrigues 
 Ciência ,senso comum e práticas de ensino de língua portuguesa[ recurso 
eletrônico]/ Alexandra Karla Rodrigues de Andrade.-- 2018. 

                               119 f.; il. 
Texto em português com resumo em inglês Dissertação (mestrado) - 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Educação, Goiânia, 2018  

             Inclui referências f. 116-119 
              1. Língua portuguesa - Estudo e ensino. 2. 

Representações sociais. 3. Ciência. 4. Senso comum. I.Lemes, Lila  Maria 
Spadoni. II.Pontifícia Universidade Católica de Goiás. III. Título.  

 
                                                                  

CDU:37.016:811.134.3(81)(043 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela minha trajetória até o momento. 

Ao meu marido, Adriano, pela parceria e companheirismo. 

A minha mãe, Tiana, pela tranquilidade e apoio. 

Aos meus familiares que contribuíram com meu projeto de estudo. 

Ao meu filho, Yuri, pela minha ausência em alguns momentos. 

À professora, doutora e orientadora, Lila, pela dedicação, respeito e por acreditar em 

mim durante o processo de pesquisa. 

À Secretaria Estadual de Educação em Goiás pela liberação da licença para 

aprimoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

RESUMO 

Esta dissertação investiga a relação entre Ciência, Senso Comum na construção das práticas 

de ensino de Língua Portuguesa para os professores.  Para isso, buscamos evidenciar os 
conceitos de Ciência, Senso Comum e práticas na Teoria das Representações Sociais, 

proposta por Moscovici entre outros estudiosos. Tal suporte possibilitou compreender que os 
conhecimentos científicos são indispensáveis para o processo de ensino e aprendizagem dos 
professores, porém não se estruturam por si só.  Na prática de ensino, assim como na TRS, o 

Senso Comum ocupa importante contribuição, pois precisa - se valorizar a experiência e a 
forma de atuação prática desses profissionais. Estamos pesquisando um grupo de profissionais 

que sabem e dominam a temática: o ensino. A forma como se apropriam dos conhecimentos 
científicos e relacionam com sua experiência prática faz com que tenhamos um grupo que 
associa diferentes campos teóricos a favor do ensino e aprendizagem dos seus alunos, muitas 

vezes unindo aportes teóricos com linhas de pesquisa diferentes. Para isso, a pesquisa de 
campo tem dois grupos de professores de Língua Portuguesa da rede pública estadual: o 

primeiro exploratório e construído por meio do grupo focal e o segundo sistematizado. 
Pensamos em três categorias de análise: ensino, como ensinar e aprender a Língua 
Portuguesa. Procuramos verificar as semelhanças e as diferenças das vozes entre os 

componentes dos grupos. Por fim, cruzamos as semelhanças de pensamento entre os dos dois 
grupos com o intuito de dar voz aos professores sobre suas práticas do ensino.  
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ABSTRACT 

This dissertation investigates the relationship between Science, Common Sense and 
Portuguese language teaching practices for teachers. For this, we seek to evidence the 

concepts of Science, Common Sense and practices in the Theory of Social Representations, 
proposed by Moscovici among other scholars. Such support made it possible to understand 

that scientific knowledge is indispensable for the teaching and learning process of teachers, 
but they do not structure themselves. In teaching practice, as well as in TRS, common sense 
plays an important role, since it is necessary to value the experience and the practical way of 

practicing these professionals. We are researching a group of professionals who know and 
dominate the theme: teaching. The way they appropriate scientific knowledge and relate to 

their practical experience leads us to have a group that associates different theoretical fields in 
favor of the teaching and learning of its students, often joining theoretical contributions with 
different lines of research. For this, the field research has two groups of Portuguese Language 

teachers of the state public network: the first exploratory and constructed through the focal 
group and the second systematized. We think of three categories of analysis: teaching, how to 

teach and learning the Portuguese language. We tried to verify the similarities and the 
differences of the voices between the components of the groups. Finally, we cross the 
similarities of thought between the two groups in order to give teachers a voice about the 

practice of teaching. 
 

 
 
Key-words: Science; Common Sense; Practice; Social Representations; Portuguese 

Language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como intuito investigar como se constroem as práticas de ensino 

da Língua Portuguesa, buscando identificar se suas bases estão enraizadas no pensamento do 

Senso Comum e/ou na racionalidade científica. 

Minha formação e atuação como professora de Língua Portuguesa na Educação 

Básica em escolas privadas e públicas levaram-me a interessar sobre uma reflexão de como 

chegamos em sala de aula e o que prepondera nossas opções teóricas e/ ou metodológicas para 

conseguirmos uma aprendizagem significativa e eficiente com nossos alunos. 

 O ingresso no curso de pós graduação stricto sensu em educação reforçou o 

interesse em pesquisar sobre o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, pois optei 

por uma linha de pesquisa que tematiza sobre as Teorias da Educação e os Processos 

Pedagógicos. Por meio da orientação, fui fazendo alguns questionamentos que levaram- me 

ao problema de pesquisa e ao objeto de estudo, buscando entender o quê os professores de 

Língua Portuguesa pensam sobre suas respectivas práticas de ensino.  

O problema de pesquisa instaura-se em dizer até em que momento o pensamento 

científico ou o Senso Comum vai com o professor para sala de aula. Escrever sobre ensino de 

Língua Portuguesa, a priori, é assumir-se como agente desse processo, tomando posições 

teóricas e políticas frente ao trabalho em sala de aula. Pensar sobre ensino implica pensar em 

subsídios teóricos, metodologias específicas, finalidades de aprendizagem, entender como se 

aprende Língua Portuguesa e revelar os valores que embasam a prática pedagógica. 

 A pesquisa não contemplou apenas com a descrição dos fatos ou com os resultados 

deles provenientes, mas também com a ampliação e a transformação que visou revelar o que 

há de universal no particular do problema investigado, considerando aspectos sociais, 

culturais e históricos que podem interferir na pesquisa. De acordo com Minayo (2012, p.622) 

 

Fazer ciência é trabalhar simultaneamente com teoria, método e técnicas, numa 

perspectiva em que esse tripé se condicione mutuamente: o modo de fazer depende 

do que o objeto demanda, e a resposta ao objeto demanda das perguntas, dos 

instrumentos e das estratégias utilizadas na coleta de dados. À trilogia, acrescento 

sempre que a qualidade de uma análise depende também da arte, da experiência e da 

capacidade de aprofundamento do investigador que dá o tom e o tempero do 

trabalho que elabora.  
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Portanto, torna-se evidente a função que o pesquisador teve nessa tarefa. Ele 

articulou as perguntas, conheceu a teoria e usou as técnicas adequadas na pesquisa de campo 

para solucionar o problema da investigação científica. 

O projeto de pesquisa teve início com a intenção de estudar as Representações Sociais 

de didática dos professores de Língua Portuguesa. Ao transcorrer o trabalho de campo, no 

primeiro estudo, percebemos algo inesperado e por isso optamos por fazer o segundo estudo, 

decidindo por uma metodologia qualitativa para entender o percurso da relação entre Ciência 

e Senso Comum na pesquisa. 

O ato de pesquisar teve um viés em trabalhar sobre as fontes, pois elas determinaram 

os principais livros, em geral, mais antigos e os textos científicos, as dissertações, as teses e os 

artigos mais recentemente publicados e principalmente como isso se relacionou com o 

pensamento dos professores pesquisados. Assim, a escolha do objeto e a sua relação com o 

sujeito serão determinadas pela metodologia e o registro dos dados deverá ter uma orientação 

coerente e um percurso no referencial teórico. Em resumo, 

 

o quadro referencial teórico deve apresentar as linhas gerais que orientam a pesquisa 

e termos de teorias, conceitos,categorias e noções metodológicas. A citação de 

outros autores que já pesquisaram o tema e os conceitos básicos que utilizaram 

aparecem num quadro referencial teórico, pois cada teoria e seus respectivos 

conceitos têm matrizes paradigmáticas filiadas à algumas tradições analíticas. [...] 

Um bom quadro referencial teórico é aquele que permite desenvolver um percurso 

que seja o fio condutor da pesquisa, ele sugere e lança luzes sobre as explicações. 

Um problema de investigação só se explica se viver relacionado ao referencial 

teórico que o gerou. (GOHN, 2005, p.263) 
 

 
Nesta pesquisa, o viés eficiente da produção das referências deverá ser relacionado 

ao desenvolvimento dos aspectos de quais referenciais teóricos os professores levam para sala 

de aula. O levantamento bibliográfico foi uma forma de pesquisa que preponderou a 

organização bibliográfica das referências no trabalho de pesquisa científica, determinando os 

caminhos teóricos que poderiam ser contemplados pelos professores nas referências e que 

pudessem oferecer subsídio para relacionar a fala dos professores com a teoria. 

A fundamentação teórica foi bem alinhada com o marco teórico, isto é, a ideia 

desenvolvida na pesquisa, o tema. Destarte, foi realizado um levantamento do método sobre 

os respectivos trabalhos publicados nos últimos cinco anos no banco de dados da Capes para 

dar suporte ao trabalho, delimitando as bibliografias teóricas clássicas, isto é, as ideias dos 
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principais pesquisadores que podem contribuir com o objetivo geral e os objetivos específicos 

da pesquisa. 

Foi realizada no banco de dados da Capes, em 17 de Abril de 2018, uma pesquisa 

usando o descritor “Ensino de Português”, na busca de teses, dissertações de mestrado e 

periódicos, nos últimos 5 anos.  O resultado encontrado foi 19 teses, sendo que uma delas 

envolve também a metodologia das Representações Sociais, intitulada O Brasil nas capas de 

revistas: representações sociais e multimodalidade no ensino de português do Brasil par 

estrangeiros da área de negócios; 146 dissertações de mestrado, e duas delas envolvem as 

Representações Sociais com os títulos Representação do povo brasileiro em livros de 

português como segunda Língua e Representações de professores em formação em relação à 

internet no ensino de português para estrangeiros em contexto de  imersão;e 60 periódicos. 

Além de análise de dissertações e teses sobre ensino de Língua Portuguesa, 

encontramos resultados de pesquisas científicas na área da linguística, linguagem, produção 

textual, literatura, oralidade e escrita referendadas pela defesa de cientistas na temática e não 

pela voz dos professores.  

Nossa fundamentação teórica buscou responder a pergunta como Ciência e Senso 

Comum influenciam nas práticas do ensino de português? A partir da pesquisa de campo, 

conseguimos dar voz aos professores, relacionamos seus discursos com as perspectivas 

científicas correspondentes aos seus pensamentos viabilizados pelo Senso Comum e pela 

Ciência sobre as práticas e o ensino de Língua Portuguesa. 

Na estrutura da pesquisa, os fatores que direcionaram o desenvolvimento da pesquisa 

são os objetivos. O objetivo geral desta pesquisa foi: 

 

 Compreender a relação entre Ciência e Senso Comum na construção das práticas dos 

professores de Língua Portuguesa. 

 

Os objetivos específicos foram:  

 

  Analisar teoricamente o pensamento dos grupos de professores sobre ensino de 

Língua Portuguesa, a partir das teorias de ensino, das metodologias e da aprendizagem 

dos alunos; 
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 Apontar as discrepâncias e as aproximações entre o pensamento dos grupos de 

professores por meio da interação e da voz individual de cada um deles, estabelecendo 

os limites e as fronteiras entre ciência e senso comum na prática de ensino de Língua 

Portuguesa e possibilitando novas pesquisas sobre o tema. 

A metodologia do trabalho científico compreendeu os caminhos da investigação 

científica. O investigador conheceu e teve atenção com os objetivos e os procedimentos de 

pesquisa para solucionar o problema do objeto de estudo. Faz-se necessária, para isso, a 

problematização da relação sujeito-objeto a fim de apreendermos as nuances do objeto. Cabe 

aos professores posicionarem num primeiro momento num grupo interativo, e no segundo 

momento, outro grupo, individualmente. 

Gohn (2005) afirma que uma pesquisa em educação de qualidade exige entender que 

a investigação não é neutra, e que deve - se levar em consideração o contexto histórico e as 

mudanças culturais no cotidiano das escolas, além de rever os objetivos que não estão restritos 

à descrição da realidade. 

Na pesquisa preocupamos não apenas com a descrição dos fatos, ou com os 

resultados obtidos do objeto de pesquisa, mas com a ampliação para revelar o que há de 

coletivo no particular do problema investigado, considerando aspectos sociais, culturais e 

históricos que podem interferir na pesquisa. 

Tanto é que mudamos a ênfase da fundamentação metodológica, a partir da coleta 

dos resultados do primeiro estudo. A pesquisa qualitativa aproximou pesquisador e 

pesquisados, não centralizando o foco em aspectos objetivos e possibilitando uma leitura 

satisfatória dos problemas encontrados. Contudo, por ter predominância acentuada da 

subjetividade foi preciso que o pesquisador cuide de alguns procedimentos pertinentes durante 

o processo de investigação, dentre eles, que esteja disposto a repensar seu planejamento, 

verificando se as escolhas feitas corresponderam aos objetivos esperados a fim de garantir o 

rigor, a aceitação e o interesse científico pela pesquisa. 

Sendo assim, a análise de dados no processo científico permitiu novos olhares e 

passos mais adequados para revelar os objetivos do processo de investigação científica. 

Assim, o objeto se mostrou pela análise dos dados, por meio do grupo focal e do questionário. 

A proposta foi uma discussão sobre um conjunto específico de questões a partir da 

metodologia do grupo focal. A técnica do grupo focal foi relevante, pois responde ao 

problema de pesquisa e as finalidades da pesquisa. A técnica do grupo focal aconteceu numa 
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perspectiva qualitativa em que as falas dos participantes foram analisadas e relacionadas aos 

aspectos teóricos. 

Outra técnica utilizada foi o levantamento de dados e a construção do pensamento 

sobre ensino por meio do questionário. Além de sistematizar e ampliar o número de 

participantes na pesquisa, o intuito era comparar e sistematizar os resultados do primeiro e 

segundo estudo. 

Durante o grupo focal e, posteriormente, foram realizadas análises da interação no 

grupo de professores com objetivo de orientar e estimular a discussão. Assim o roteiro teve 

que relacionar-se com as categorias de análise, a análise e a interpretação teve como suporte 

os objetivos da pesquisa por meio da análise de conteúdo do discurso dos participantes. Sendo 

assim, o caráter da pesquisa ficou sistemático e não espontâneo.  

Definimos para isso, algumas categorias de análise do material coletado: autores que 

subsidiaram a prática pedagógica, metodologias de ensino e aprendizagem para o grupo de 

professores participantes da pesquisa. Esse tripé foi um processo pelo qual evidenciamos o 

trabalho e a investigação do pensamento dos professores sobre prática de ensino, dialogando 

ao mesmo tempo sobre a manifestação da racionalidade científica com as experiências 

culturais de cada professor, consolidando pontos semelhantes e distintos nos resultados. 

O suporte teórico definido foi como os cientistas pesquisaram e trouxeram 

contribuições para o ensino de Língua Portuguesa. Como temos diferentes eixos 

epistemológicos, temos também concepções diferentes, que em geral, são agrupadas pelos 

professores na sala de aula. Tentamos buscar se haverá uma tendência em privilegiar alguma 

subárea do conhecimento, pela escolha de pesquisadores ou defesa de determinada teoria. 

Na escolha de metodologias, pretenderemos verificar se os professores privilegiam 

mais uma metodologia do que outra, se eles recorrem a uma diversidade de metodologias e, 

principalmente, se essas metodologias estavam relacionadas aos pressupostos teóricos e 

aprendizagem dos alunos. 

Na aprendizagem dos alunos, procuramos saber como os professores pensam sobre 

os processos de aprendizagem dos alunos. Os alunos aprendem, a partir de quais processos 

pedagógicos? Consequentemente, suas opiniões revelam muito do pressuposto científico dos 

educadores que estudaram esses processos cognitivos e os utilizam em sua prática de ensino. 

Entender as finalidades educativas do processo de ensinar e aprender revelou quais políticas 

públicas e teóricos os professores levam em conta no para que ensinar. 
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Como era um tema de pesquisa que envolvia a Ciência e a experiência dos 

professores, adotaremos como referencial metodológico a abordagem da Teoria das 

Representações Sociais, de Moscovici, sobre o conceito e relação entre Ciência e Senso 

Comum. 

Realizaremos dois estudos de campo: primeiro estudo e segundo estudo. Mudamos o 

foco da nossa pesquisa, a partir do resultado do primeiro estudo, conseguimos inferir que não 

tínhamos uma Representação Social, mas aspectos teóricos dessa abordagem: Ciência, Senso 

Comum e as Práticas de ensino, pois o grupo da pesquisa tem conhecimento científico sobre o 

objeto em análise: o ensino da Língua Portuguesa. Nem sempre o objeto em estudo tem uma 

Representação Social e 

 

que não há por que existir uma representação social para cada objeto em que 

possamos pensar. Pode ser que um determinado objeto dê lugar tão - somente a uma 

série de opiniões e de imagens relativamente desconexas. Isso nos indica também 

que nem todos os grupos  ou categorias sociais  tenham que participar de uma [dada] 

representação social (...). É possível, por exemplo, que um grupo tenha uma 

representação social de certo objeto e que outro grupo se caracterize tão – somente 

pelo fato de dispor de um conjunto de opiniões, de informações ou de imagens 

acerca desse mesmo objeto, sem que isso suponha a existência de uma representação 

social. (SÁ apud IBANEZ, 1998, p 46-47) 

 

Sendo assim, a caracterização do nosso grupo determinou os aspectos de uma 

Representação Social e o fato de apresentar insumos que podem refletir opiniões e 

informações conexas e desconexas que não representam o pensamento ligado ao Senso 

Comum e, portanto, não se construirá uma Representação Social. Tomamos como referência 

teórico-metodológica a obra de Moscovici (1978, 2015), no campo das Representações 

Sociais, enfatizando os respectivos conceitos como Ciência, Senso Comum e Pensamento 

Social.  

Adotamos ainda as contribuições de Charlot (2013) e Libâneo (1990, 2016, 2018) 

que são viáveis para discutirmos as práticas e as finalidades educativas do ensino de 

português na Rede Pública de ensino. Na perspectiva de Charlot, temos a contribuição da 

função e postura dos professores e o ensino/ aprendizagem dos alunos. Para Libâneo, o 

cenário em que os professores da Rede Pública estão envolvidos na prática pedagógica 

perpassa por questões ligadas à aprendizagem dos conteúdos dos alunos, assim como a 

determinação dos organismos internacionais interferem diretamente no ensino e aprendizagem 

dos alunos, pois iremos verificar as influências das escolhas teóricas /metodológicas dos 

professores e como isso acontece na prática pedagógica. 
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Alguns referenciais teóricos contribuíram com a análise do pensamento dos 

professores de Língua Portuguesa, após a análise dos dados da pesquisa de campo. Serão eles: 

Geraldi (1984, 2003), Bakthin (2003), Brait (2005), Bagno (2007), Bezerra & Reinaldo 

(2013), Vygotsky (2003), Freire (1997, 2000, 2013), entre outros pesquisadores. 

O ensino de Língua Portuguesa é sustentado por pressupostos teóricos diferentes em 

áreas distintas. Muitas pesquisas são realizadas sobre o ensino de Língua Portuguesa, mas o 

que acontece muitas vezes é que o foco permanece no conhecimento dos avanços das 

pesquisas científicas em determinadas áreas e/ou na aprendizagem dos alunos. Em geral, as 

diretrizes de ensino ocorrem por um movimento imposto aos professores, considerando os 

estudos de cientistas renomados na temática.  

O foco do estudo foi o pensamento do professor, possibilitamos aos professores 

manifestar a respeito do que ensinam, por isso, julgamos relevante ouví-los.  O que eles fazem 

de fato na prática em sala de aula, como absorvem as diretrizes educacionais e as teorias do 

ensino ganhando nova roupagem no cotidiano de suas práticas pedagógicas. 

Por fim, entendemos os valores que fundamentam as práticas de ensino, pois isso 

dialoga diretamente com a intencionalidade e a relação do professor com o saber, o ato de 

ensinar e a aprendizagem dos alunos. A dissertação foi organizada em três capítulos e as 

considerações finais. 

 No primeiro capítulo, analisamos a relação da Ciência com o Senso comum e na 

construção de práticas de ensino, aspectos da teoria de Moscovici (1978 ; 2015): Pensamento 

Social, Ciência e Senso Comum. Assim como, as práticas educativas para Charlot (2003) e 

Libâneo (2012). A intenção é fornecer o suporte teórico para justificar o pensamento dos 

professores de Língua Portuguesa. 

No segundo capítulo, discutimos um estudo exploratório/ qualitativo, a fim de dar 

voz aos professores, permitindo fazer inferências a partir de suas falas e interações no grupo. 

Suas falas serão relacionadas aos teóricos que sustentam seus discursos, com opções teóricas, 

metodológicas, as finalidades educativas e a aprendizagem dos alunos.  Ao mesmo tempo, 

definimos características comuns na voz do grupo, correspondendo às diferenças relacionadas 

aos aspectos individuais dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

No terceiro capítulo, a partir das considerações do grupo reveladas no primeiro 

estudo, levantamos a possibilidade de não termos uma Representação Social propriamente 

dita, por isso, partiremos para a sistematização de um segundo estudo. Com isso, 

sistematizando algumas dúvidas que possam surgir no primeiro estudo, mas conseguimos 
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construir coletivamente o pensamento desse grupo de professores sobre ensino de Língua 

Portuguesa. Levantamos outras particularidades específicas deste grupo e conseguimos 

resultados que se aproximam e se distanciam em alguns aspectos dos resultados do primeiro 

estudo, além de aumentar os insumos de análise e a quantidade de participantes na pesquisa. 

Nas considerações finais, procuramos responder aos objetivos propostos e dar 

sentido ao problema de pesquisa, por meio da análise dos resultados da pesquisa de campo, 

buscando evidenciar o pensamento dos professores participantes da pesquisa e os 

desdobramentos sobre ensino de língua portuguesa na prática educativa. 

A relevância deste trabalho foi compreender a articulação entre as produções 

científicas e a experiência no cotidiano profissional e, além de revelar o pensamento dos 

professores sobre o ensino de Língua Portuguesa. Possivelmente, como eles articulam, 

priorizam, excluem, misturam os conhecimentos científicos e até mesmo se desconsideraram 

uma produção científica que pode ou não ser importante no processo de aprender e ensinar, 

veiculada pelo seu próprio posicionamento político, cultural e profissional. 
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1. Aspectos da TRS: Racionalidade Científica, Senso Comum e Práticas como 

contribuição para o ensino da Língua Portuguesa 

O controle social e o controle científico 

obedecem a objetivos e regras específicas. A 

presença da ciência na sociedade modifica 

simultaneamente sua visão e sua abordagem do 

real.    Moscovici.   
     
   

Este capítulo pretende contribuir analisando o pensamento dos professores sobre 

ensino de Língua Portuguesa por meio dos aspectos conceituais da Teoria das Representações 

Sociais (TRS), tais como: a ciência, o senso comum e as práticas. Neste estudo o pressuposto 

teórico é a abordagem da Teoria das Representações Sociais elaborada por Moscovici (1978; 

2015). Ainda embasamos os aspectos teóricos nas contribuições de Germano (2011) sobre as 

relações filosóficas de Ciência e do Senso Comum e Charlot (2013) e Libâneo (2012) sobre as 

práticas dos professores. 

 

1.1 A gênese da Teoria das Representações Sociais e Moscovici 

 

Para entender a origem das representações sociais, precisamos conhecer o significado 

etimológico da palavra representações. Oriunda do latim representare significa representar 

uma ideia ou um conceito. No entanto, essa definição é insuficiente para entender o sentido 

das representações sociais. Por isso, vamos contextualizar o momento em que surgiu tal 

conceito. 

A história da Teoria das Representações Sociais compreende o período dos séculos 

XIX e XX na Psicologia. Ao final da II Guerra Mundial, originou-se a fase moderna da 

Psicologia Social, dividida entre dois campos do conhecimento: Sociologia e Psicologia. 

Assim, o interesse na pesquisa dividia-se em dois aspectos: o coletivo e o individual. O 

coletivo estava ligado à Sociologia e preocupava-se com as interações sociais. A Psicologia 

tinha como foco o indivíduo. 

A psicologia hegemônica norte-americana era vista como o estudo do 

comportamento e valorizava a ciência experimental, fato que influenciou a Psicologia Social, 

descartando o aspecto social. A Psicologia Social moderna constitui-se como ciência a partir 

de dois alicerces: o Materialismo Cientificista e o Individualismo Cartesiano. O Materialismo 
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Cientificista estava ligado à Psicologia e pode-se dizer que teve início com Wundt. Segundo 

Guareshi e Roso (2014, p.19) 

 

Sem aceitar que se possa credenciar apenas a um indivíduo a autoria de tal 

empreendimento, mas tomando-o apenas como referência, podemos também dizer 

que foi lá que teria iniciado a Psicologia Social, pois ela historicamente foi 

considerada como um alongamento dessa psicologia. Seguindo a mesma lógica, 

temos que aceitar que a Psicologia Social começou dentro  do quadro amplo da 

modernidade, com seus pressupostos metafísicos, epistemológicos e éticos. 

 

 

Esse momento da Psicologia Social sofre influências dos caminhos da ciência 

natural. Na época, o mundo da pesquisa seguia a filosofia do Positivismo e só investigava o 

que pudesse ser apalpado. Portanto, marca o início da Psicologia Social. 

O Materialismo Científico acreditava na igualdade entre homem, sociedade e mundo 

e, por isso, esses elementos deveriam ser estudados pelos mesmos métodos de pesquisa. Não 

havia, portanto, diferença entre elementos tão complexos e distintos no estudo científico. 

Por outro lado, ainda segundo Guareshi e Roso (2014, p. 22), “o pressuposto do 

individualismo cartesiano mostrava o individualismo como um elemento presente na 

psicologia social. Isso foi tão forte na cultura ocidental que tornou- se ideologia.” O 

individualismo foi fundamentado em Descartes a partir da afirmação “Penso, logo existo”, 

estabelecendo as raízes da cultura do individualismo no mundo ocidental. O social era visto 

como irracional, portanto, era descartado das pesquisas. 

Os pensadores do século XIX e XX denominaram o social de coletivo. Assim, a 

dicotomia individual versus social era respectivamente racional versus irracional. A 

Psicologia Social ganhou espaço nesse período. Dos Estados Unidos da América alcançou a 

América Latina e a Europa, embora a cultura e a sociedade europeia tivessem realidade 

distinta dos Estados Unidos. 

 

Esses dois pressupostos (materialismo e individualismo) estavam presentes na 

história e nas origens da Psicologia Social. Quando ela migrou e lançou fortes raízes 

no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, ela se transferiu com esses 

dois pressupostos bem nítidos. Pode-se dizer que, em grande parte, eles influenciam 

ainda os dias de hoje. Sem uma compreensão mais nítida desses fatores, torna-se 

difícil discernir e criticar as diferentes visões existentes na contemporaneidade. No 

espírito da época, nas pegadas de Descartes, a Psicologia Social que se estruturou, 

foi uma psicologia individualista, onde o social não passava de soma de individuais, 

e uma psicologia materialista, onde só valia o empiricamente constado, fisiológico e 

positivo (GUARESHI; ROSO, 2014, p. 24). 
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A dicotomia entre individual e social marcou esse período e estava presente no início 

dessa Psicologia. A Psicologia Social sofreu a influência do empírico e o social foi visto 

apenas como agrupamento dos indivíduos. 

Mas essa expansão do individualismo na Psicologia não aconteceu sem resistência. 

Foi nesse momento que Moscovici, teria fundamentado a Teoria das Representações Sociais, 

visando justamente romper com a dicotomia entre individual e social. “O que faltava à 

Psicologia Social, segundo ele, eram as contribuições como as de Marx, Freud, Piaget, 

Durkheim: a questão das desigualdades, o fenômeno da linguagem, a força das ideias na 

construção da sociedade, a realidade social” (GUARESHI; ROSO, 2014, p. 25). 

Consequentemente, a Teoria das Representações Sociais conseguiu reunir características que 

podem aproximar do legado desses pesquisadores, pois haja vista que Moscovici viu isso 

como um fator positivo para sua pesquisa.  

As pesquisas científicas, por volta de 1960, eram voltadas ao objeto ou ao sujeito. 

Moscovici propõe, então, um sistema de relação entre as pessoas que formam os grupos.  Os 

grupos, assim, assumem uma posição social. Dessa forma, o estudo das Representações 

Sociais rompe com os paradigmas individuais e coletivos. “Todas as interações humanas, 

surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações. Na realidade, 

é isso que as caracteriza” (MOSCOVICI, 2015, p.40). Percebemos, então, que o fato da 

comunicação, ou melhor dizendo, da interrelação entre as pessoas pode inferir em 

representações. 

Em sua tese intitulada La Psychanalyse, son image, son public, Moscovici apresenta 

uma nova proposta para a psicologia: de ultrapassar o individual e chegar ao social. Não era 

seu objetivo estudar a dicotomia entre o psíquico e o social. No momento em que um não se 

separa do outro é que se consegue atingir tanto o psicológico como o social. Para Bellini, Reis 

(2011, p.150) 

 

Moscovici sugere que seu interesse não é em determinar uma teoria „forte e 

fechada‟, mas uma perspectiva para se pode „ler‟ os mais diversos fenômenos e 

objetos do mundo social. Ele organiza os pressupostos básicos de sua teoria ao redor 

da complexidade do mundo social, e propositadamente abandona o „microscópio‟, 

pois não lhe interessam as células e as genes, mas os seres humanos no contexto 

mais amplo das relações sociais. 

 

 

A ideia de Moscovici foi de constituir, por meio da ciência, uma Psicologia Social 

que considerasse a cultura do indivíduo e não apenas o individual. Com isso, permitiu que a 
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Psicologia Social abrisse caminhos para outras áreas a fim de desvelar a complexidade do 

objeto; as Ciências Sociais seriam um campo dessa interdisciplinaridade. 

O pesquisador rompe com a forma de fazer ciência centrada ora no sujeito, ora no 

objeto. Ele propõe a relação entre sujeito – outro - objeto e torna determinante a interação 

entre esses elementos. O estudo das Representações Sociais compreende o processo de 

interação entre sujeito e outros, há uma inter-relação entre aspectos sociais e processos 

psíquicos dos sujeitos envolvidos, isto é, o sujeito incorpora as ideias do grupo a partir de suas 

relações sociais.  

O primeiro a trabalhar com esse conceito foi o sociólogo Durkheim a partir do que 

ele chamou de Representações Coletivas. Portanto, o indivíduo sofre as ações e as ideias da 

sociedade dominante. O pesquisador positivista acreditava que era a sociedade quem 

determinava os pensamentos dos indivíduos e “com relação aos status das Representações 

Sociais no conjunto das relações, Durkheim estabelece que a vida social causa as ideias” 

(MINAYO, 1995, p.107). 

Moscovici inspirou-se no pesquisador francês Durkheim e fez uso da Teoria das 

Representações Coletivas para desenvolver a Teoria das Representações Sociais. Durkheim 

foi um dos primeiros estudiosos a mostrar que o pensamento social influencia o pensamento e 

a conduta dos indivíduos. 

O conceito de Durkheim não é totalmente usado por Moscovici, pois foi usado em 

sociedades menos complexas. Este transformou o que era visto como conceito em fenômeno. 

Na nossa atual sociedade, não seria possível usar as representações coletivas porque as 

mudanças são rápidas e o meio social dinâmico. “A religião, os costumes, os mitos, as magias 

e fenômenos semelhantes eram as representações coletivas nas quais Durkheim estava 

interessado. Moscovici substitui esses objetos pela ciência, sendo esta uma das forças de 

diferenciação entre o mundo moderno e o mundo medieval” (DOTTA, 2006, p. 13). 

Durkheim acreditava na diferença entre representação individual e representação 

coletiva. Ele estava preocupado em como as representações coletivas se atraem- se,  excluem-

se ou fundem-se, correspondendo a forma arcaica de pensar e viver no mundo. Para o 

pesquisador, a psicologia social deveria se preocupar com a representação coletiva. Além do 

conceito, ele descreve três características básicas que distinguem os fatos sociais de outros 

fatos ou fenômenos naturais (MOSCOVICI, 2015). A primeira é a coerção social entendida 

como forma de crenças, valores e regras das relações sociais. A segunda é a exterioridade, 
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representada pelas vontades coletivas que são independentes das vontades individuais. A 

terceira é a generalidade, fato que está representado no geral e não só em um indivíd uo. 

Moscovici mudou o termo Representações Coletivas para Representações Sociais 

porque acreditava na mobilidade de uma sociedade pensante e na forma de interação das 

pessoas por meio das conversações ordinárias como maneira de compartilhar 

conhecimento.Sendo assim, não é uma mera troca de nomes, mas representava uma mudança 

de pensamento. Dois aspectos divergem as Representações Sociais das Coletivas: não 

confundir o fenômeno das representações como determinante e o aspecto social, que não 

significa origem, mas função da representação. Há duas críticas de Moscovici sobre a 

concepção de Durkheim: falta de buscar a origem dos fenômenos das representações coletivas 

e ausência de compreender a dinâmica das Representações Sociais.  

O segundo sociólogo a trabalhar o termo foi Max Weber. Com uma visão da 

Fenomenologia, acreditava na investigação da ação humana. Assim, as Representações 

Sociais eram vistas como ideias, concepções, espírito e mentalidade e trabalhava de forma 

singular a visão de mundo, como afirma Reis e Bellini (2011, p.150-151) “Max Weber 

utilizou „Representação‟ associando-a  à „ideia‟, „espírito‟, „concepção‟, „mentalidade para de 

forma particular, elaborar sua noção de „visão de mundo‟. Para Weber, a vida social – que 

consiste na conduta cotidiana dos indivíduos- é carregada de significação cultural”. 

Max Weber defendia uma visão de representação como concepção e representava 

uma visão de mundo. A finalidade da pesquisa, para ele, estava centrada na importância do 

sujeito e Karl Marx ligava os pensamentos pelo material. Segundo Minayo (1995, p.107) 

“para Weber existe uma relação de adequação entre ideias e base material; e Marx coloca a 

base material em relação de determinação”. 

Na dialética marxista, os pensamentos dos indivíduos eram determinados pelo modo 

de produção material. Socialmente, o indivíduo é visto como um ser com valor econômico e 

por isso, “para Marx, as representações, as ideias e os pensamentos são os conteúdos da 

consciência que, por sua vez, são determinadas pela base material” (REIS; BELLINI, 2011, 

p.151). Nesse sentido, pode-se dizer que a estrutura da base econômica determina a sociedade 

e constrói um sistema desigual. As representações sociais, nesse caso, são desiguais. 

A Representação Social constitui-se nas relações sócio materiais entre os indivíduos, 

fruto do modo de produção e das relações de produção. A abordagem dos pressupostos 

teóricos de Marx acerca das Representações Sociais ajuda a compreender e reconhecer, 

aprofundar e ampliar a discussão que envolve o caráter sociopsicológico da Teoria das 
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Representações Sociais. Suas contribuições permitem considerar que as representações são 

formadas nas relações sociais, resultado do modo de produção e das relações de produção que 

prevalecem em cada sociedade. Por isso, por meio das representações manifestadas pelos 

sujeitos é possível entender o contexto social em que estão inseridos. 

Marx acreditava na influência do econômico e isso determinava as relações entre os 

indivíduos. A proposta de Moscovici diferencia de Karl Marx porque separa o social do 

econômico.  Em As minorias ativas, Moscovici deixa explícito que os grupos sociais 

minoritários, quando bem articulados, podem sobrepor o econômico. Daí a distinção na teoria 

entre ambos.  

Moscovici faz uma proposta metodológica diferenciada dos tipos tradicionais de 

pesquisa. Há pontos em comum que o aproximam mais de Durkheim do que de Max Weber e 

de Karl Marx. Todavia, ainda é possível encontrar contribuições desses pesquisadores das 

Ciências Sociais na Teoria das Representações Sociais. Veja no quadro abaixo. 

 

Quadro 1: Comparação do uso do conceito de Representações Sociais por Durkheim, Weber, 

Marx e Moscovici 

 Nomenclatura Relação do individual/social/ 
Econômico/coletivo 

Significado do termo 
representação 

Durkheim Representações 
Coletivas 

Coerção, exterioridade e 
generalidade 

Conceito 

Weber Representação Investigação da ação humana Concepção 

Marx Representações, 
ideias e conceito 

O econômico sobrepõe o social Conteúdos da consciência 

Moscovici Representações 
Sociais 

O grupo social quando bem 
articulado pode ganhar força e 
sobrepor ao econômico 

Fenômeno 

 

O quadro define as nomenclaturas, as principais relações e o significado do termo 

para Durkheim, Weber, Marx e Moscovici. Percebemos as peculiaridades de cada 

pesquisador, como o fato de que todos eles fazem abordagens sobre o termo Representações. 

Embora, seja a TRS que iremos usar em nossa pesquisa. 

A Teoria das Representações Sociais, na área da Psicologia Social, retoma aspectos 

já discutidos, mas estabelecidos por Moscovici não como conceito e sim como fenômeno. 

Trata-se de uma teoria não estática, pois sofre a influência do meio em que os indivíduos 
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estão inseridos. Nessa teoria o pensamento compartilhado e as conversações ordinárias 

possuem relevância. 

 

1.2 O pensamento compartilhado e as conversações ordinárias 

 

A teoria de Moscovici parte do pressuposto que existe um pensamento compartilhado 

que é construído através das conversações ordinárias. No entanto, é importante frisar que nem 

todo objeto social é polêmico o suficiente para entrar nessas conversações ordinárias e por 

isso nem todos se constituem enquanto uma Representação Social. 

Com isso, é válido dizer, que após a realização da análise de dados de uma pesquisa 

de campo, podemos chegar à conclusão de que o objeto não possui uma Representação Social, 

mas participa do senso comum apenas como um conjunto de opiniões e informações. 

Portanto, o objeto de estudo de Moscovici são as próprias relações sociais, regidas por uma 

forma específica de conhecimento que ele chama de Senso Comum ou de Representações 

Sociais. Não se trata apenas do caráter social da linguagem, mas da construção de teorias a 

partir dela, que tem como alvo a sociabilidade. 

Moscovici acredita que as Representações Sociais são teorias bem elaboradas e 

construídas nas trocas sociais que regem nossa compreensão das coisas. Além disso, as 

interferências do meio social causam reflexos de conduta e de pensamentos nos meios 

culturais (escola, família, mídia) e nas pessoas com quem convivemos. Os conhecimentos 

compartilhados indicam a forma de pensar e agir em diferentes situações sociais, 

estabelecendo uma maneira de ver o mundo e de enxergar a realidade, própria do grupo 

social, político, histórico ou cultural de cada pessoa. Para Arruda (2002, p. 16): 

 

Há alguns aspectos que constroem a teoria das Representações Sociais: a realidade é 

socialmente construída, não há fronteiras entre sujeito e predicado; a realidade se 

constrói entre interação e comunicação, as formas de conhecer são as formas de 

construir por um ato de intercomunicação, o sujeito cognoscente é ativo e criativo, 

em sociedades complexas, a representação social é característica do pensamento 

social. 

 

Não podemos esquecer que embora o conhecimento seja compartilhado por muitas 

pessoas, ele não é consensual, depende da pertença grupal dos indivíduos e por isso se 

diferencia conforme o grupo do qual a pessoa pertence. Por isso, a Representação Social 

reflete o pensamento social do grupo e assim, podemos ter diferenças entre o pensamento 

social, conforme as características de cada grupo. 
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No entanto, vale relembrar que a interação do indivíduo com o meio representa as 

heranças culturais, mas o sujeito também constrói seu próprio conhecimento, realizando 

sempre o trabalho cognitivo de se apropriar do conhecimento que recebe e, 

consequentemente, de transformá-lo à sua própria maneira. 

 

Como dissemos, é durante o processo de transformação que os fenômenos são mais 

facilmente percebidos. Por isso nos concentramos na emergência das representações 

sociais, provenham elas de teorias científicas – seguindo suas metamorfoses dentro 

de uma sociedade e a maneira como elas renovam o senso comum – ou originem-se 

de acontecimentos correntes, experiências e conhecimento “objetivo”, que um grupo 

tem de enfrentar a fim de constituir ou controlar seu próprio mundo. (MOSCOVICI, 

2003, p. 94-95). 

 

A Teoria das Representações Sociais segue uma transformação por meio da 

renovação do senso comum a fim de revelar, mudar ou controlar seu próprio mundo. Há uma 

troca entre Ciência e Senso Comum em que um influencia o outro e essa troca gera a 

transformação, tornando o fenômeno perceptível. 

A presença do social é preponderante na teoria de Moscovici, a relação entre os 

indivíduos é fator essencial. O teórico entendeu o social como compreensão das 

representações do pensamento humano. O social não representa a origem da representação, 

mas a função que ela exerce. 

A relação intersocial foi pertinente na produção científica de Moscovici. Ele 

procurou entender crenças, valores e como a ciência chega ao senso comum e, a partir da 

caracterização dos grupos, constrói-se a representação social de uma ideia ou de uma teoria; 

as relações sociais acabam por criar, alterar e modificar a ciência. 

Moscovici preocupou-se em como se constrói o pensamento humano não a partir de 

como se dá a informação ou as atitudes comportamentais, mas em como elas se consolidam 

socialmente e “quando estudamos representações sociais nós estudamos o ser humano, 

enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto ele processa 

informação, ou se comporta” (MOSCOVICI, 2015, p. 43). 

Apesar de não ter se dedicado ao desenvolvimento cognitivo, a Teoria das 

Representações Sociais proposta por Moscovici estuda a diversidade dos indivíduos e tem 

como finalidade descobrir como eles conseguem criar um mundo previsível a partir de tal 

diversidade. Acredita-se que a observação e a compreensão são elementos-chave para revelar 

o que os grupos pensam, representando ideologias e recriando a Ciência. Acreditava-se que 

esse processo era proveniente de influência externa, mas a defesa do pesquisador mostra que 

isso surge da comunicação social. Ainda segundo Moscovici (2015, p. 44) 
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Estudos recentes sobre crianças muito pequenas mostraram que as origens e o 

desenvolvimento do sentido e do pensamento dependem das inter-relações sociais; 

como se uma criança chegasse ao mundo primeiramente preparada para se relacionar 

com outros: com sua mãe, com seu pai e com todos os que a es peram e se interessam 

por ela. O mundo dos objetos constitui apenas um pano de fundo para as pessoas e 

suas interações sociais. 

 

Moscovici acredita na influência das relações sociais entre as pessoas, afirmando que 

uma pessoa nasce para esse fim. O termo social implica dizer que se localiza numa zona 

intersubjetiva, trabalhando na apreensão e transformação do conhecimento, imbricando 

sujeitos que agem em consonância dialética nas transformações dos níveis inter/intrapessoais 

e, portanto, nas próprias representações sociais.  

Moscovici compreende o mundo pela condução das relações sociais entre os 

indivíduos. Para a ciência de Moscovici, a comunicação social influencia a formação do 

pensamento social. Ele afirma que são nas conversações ordinárias dos grupos que acontecem 

as representações sociais do pensamento, das ideias ou das crenças. A teoria das 

representações sociais depende do outro, isto é, da interação. 

 

Porque toda “cognição”, toda “motivação” e todo “comportamento” somente 

existem e têm repercussões uma vez que eles signifiquem algo e significar implica, 

por definição, que pelo menos duas pessoas compartilhem uma linguagem comum, 

valores comuns e memórias comuns. É isto que distingue o social do individual, o 

cultural do físico e o histórico do estático. Ao dizer que as representações são sociais 

nós estamos dizendo principalmente que elas são simbólicas e possuem tantos 

elementos perceptuais quanto os assim chamados cognitivos. (MOSCOVICI, 2015, 

p. 105). 

 

A intervenção do social ocorre no contexto concreto em que situam pessoas e grupos 

sociais de várias formas: pela comunicação entre eles, pela bagagem cultural, pelos códigos, 

pelos símbolos, pelos valores e pelas ideologias ligados às vinculações específicas. 

O pesquisador não considera o objeto de estudo de forma isolada, mas na interação 

entre sujeito e objeto. O meio social é intrínseco a esse processo, altera as próprias pesquisas 

científicas, abrindo espaço para o objetivo da pesquisa com representações sociais.  

Moscovici mostrou que as pessoas têm uma forma de comunicação para compartilhar 

pensamentos e ideias sobre um conhecimento novo, destacou ainda como elas se modificam e 

se apropriam do conhecimento científico. Porém, para que o objeto seja um fenômeno das 

representações sociais, os sujeitos são considerados leigos ou curiosos com o objeto- termo 

novo que vai tornando-se familiar. Surgem dois processos cognitivos gestados na formação 
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permitindo a composição de uma Representação Social: a objetivação e a ancoragem, 

acontecendo da seguinte forma: 

 

Ao mesmo tempo que tem resistência ao novo, esse novo rapidamente se espalha. 

Isso acontece porque há um desejo de escapar do controle daquele que já domina o 

conhecimento, e por isso cada um sente compelido a buscá-lo. Cada pessoa vai 

buscar informações sobre esse novo objeto, cada pessoa vai construir uma opinião, 

uma maneira de compreender essa novidade. Para isso, as pessoas vão trocar ideias, 

vão conversar, vão ler, ver o que a mídia tem a dizer e assim assimilar essa novidade 

a sua maneira. Por isso, ao ser gradativamente incluído no conhecimento que 

chamamos de senso comum, essa nova informação passa por dois processos 

denominados de objetivação e ancoragem. (SPADONI, 2009, p.56). 

 

 

Um grupo social é movido por dois sentimentos: resistência e curiosidade pelo não 

familiar. Resistência por ser leigo naquele assunto e curiosidade para tornar o não familiar em 

familiar. Sendo assim, cada pessoa constrói uma opinião e que ocorre pela troca entre as 

pessoas, isto é, entre os grupos sociais. Os processos de objetivação e ancoragem acontecem 

em grupos sociais. Não é possível que eles ocorram individualmente ou isoladamente. Isso só 

se realiza em grupos de pertença.  

A objetivação é a forma de tornar o conhecimento não familiar em familiar. É 

insólito para nós algo científico não conhecido. O tornar-se conhecido efetiva a objetivação 

que  

 

 é um processo que faz essa novidade se tornar uma realidade conhecida para as 

pessoas. De maneira que, quando pensamos em algo, não temos que ter uma 

descrição desse objeto para saber o que é. Pelo contrário, quando escutamos uma 

palavra conhecida, imediatamente temos a consciência, ou mesmo uma imagem 

associada a essa palavra, que nos faz saber do que se trata. (SPADONI, 2009, p. 56- 

57). 

 

Não somos tabulas rasas, fazemos correlações com ideias, palavras associadas ao 

significado ou à representação do objeto em estudo. A objetivação acontece no momento em 

que o objeto sai da ciência e chega ao senso comum e possui dois tipos de operações: 

naturalizar e classificar. 

 

Naturalizar, classificar – eis duas operações essenciais da objetivação. Uma torna o 

símbolo real, a outra dá à realidade um ar simbólico. Uma enriquece a gama de seres 

atribuídos à pessoa (e, neste sentido, se pode dizer que as imagens participam em 

nosso desenvolvimento), a outra separa alguns desses seres de seus atributos para 

poder guardá - los num quadro geral, de acordo com o sistema de referência que a 

sociedade constitui. (MOSCOVICI, 1978, p. 113). 
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As operações presentes na objetivação citadas por Moscovici funcionam da seguinte 

forma: a naturalização deixa o símbolo real e a classificação deixa a realidade com aspectos 

simbólicos. A objetivação é a materialização do objeto: é quando ele deixa de ser abstrato e o 

sentido torna-se figura.  

 

Uma primeira caracterização de seus processos formadores surge da configuração 

estrutural das representações descritas. Duplicar um sentido por uma figura abstrata, 

materializar um objeto abstrato, foi chamado de objetivação. Duplicar uma figura 

por um sentido, proporcionar um contexto inteligível ao objeto, interpretá-lo, foi 

denominado de ancoragem. (DOTTA, 2006, p. 20). 

 

A ancoragem se dá quando o indivíduo apreende um novo objeto, e o faz pensando 

num universo conhecido, por isso  

 

A ancoragem parte do princípio de que, quando um indivíduo pensa num novo 

objeto, ele não o pensa no vazio, como se sua mente fosse um quadro em branco. 

Pelo contrário, ele compara esse objeto com algo já conhecido e o categoriza dentro 

das complexas redes de conhecimento que já possui. (SPADONI, 2009, p. 57). 

 

A ancoragem acontece quando associamos o objeto a outros que dele se aproximam. 

Por exemplo: a cura de uma doença é descoberta pelo mundo científico e chega ao senso 

comum. Rapidamente, as pessoas começam a relacionar essa descoberta a outras 

anteriormente divulgadas, criando pontos de vista sobre ela. 

Para Moscovici, a ancoragem remete a dois aspectos: classificação e denominação. O 

que não pode ser classificado e nem denominado é estranho, portanto, não existe. 

 

Classificar corresponde a escolher um dos paradigmas ou protótipos reunidos em 

nossa memória, com a qual comparamos então o objeto a ser representado, 

decidindo se ele pode ou não ser incluído na classe em questão. Não é um processo 

que envolve uma operação lógica, de análise da proporção de características que o 

novo objeto tenha em comum com os objetos da classe. (DOTTA, 2006, p.20). 

 

 

Classificar é um processo necessário para atingir objetivos que nos orientam no 

relacionamento entre os outros e o meio ambiente. Moscovici (1978, p.113) destacou três 

objetivos sobre a representação da psicanálise no processo de classificação. O primeiro 

objetivo define um sujeito como louco ou neurótico, isto é, determina sua saúde mental a 

partir do sistema clássico ou mesmo da psicanálise. O segundo objetivo determina-lhe 

característica comum, permitindo observar semelhanças ou diferenças entre os indivíduos. O 

terceiro objetivo reconhece o significado em determinados comportamentos, atribuir-lhes 

nome.  
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O processo de denominação tira “alguma coisa de um anonimato perturbador para 

dar-lhe uma genealogia incluindo-a em um complexo de palavras específicas, para localizá-la, 

concretamente, na matriz de identidade cultural” (DOTTA, 2006, p.21). A denominação 

acarreta três consequências: 1) a pessoa adquire características e pode ser descrita; 2) ela se 

torna distinta de outras coisas e pessoas; 3) ela se torna objeto de convenção entre aqueles que 

adotam a mesma convenção. 

 

Um exemplo extraído dos estudos de Moscovici sobre a Psicanálise que diz respeito 

à ancoragem seria o fato de a terapia psicanalítica, uma estranha medicina sem 

remédios, ser aproximada a confissão religiosa. De forma objetiva, a ancoragem é a 

transformação da ciência em um saber útil, é a “domesticação” de um objeto que é 

associado a formas conhecidas e, ao mesmo tempo, reconsiderado por meio delas. 

Foi assim que a Psicanálise foi comparada a práticas mais correntes como a 

conversação ou a confissão. (DOTTA, 2006, p. 22). 

 

A objetivação e a ancoragem são meios cognitivos que fazem parte do processo das 

Representações Sociais e são mecanismos que permitem a ocorrência delas. A ancoragem 

definida por Dotta como tornar a ciência num saber útil. 

Por isso, iremos nos prender a três aspectos de sua teoria: a discussão sobre 

Sociedade Pensante, Ciência e Senso Comum. O objetivo é elucidar problemas e objetivos 

que desvelam o objeto de nossa pesquisa, que é saber o pensamento dos professores sobre o 

ensino de Língua Portuguesa.  

 

A influência de uma pessoa sobre outra acontece principalmente através do 

pensamento. Alguém comunica um pensamento. Como acontece isso? Alguém 

causa mudanças no mundo externo normal que, percebidas por outra pessoa, são 

consideradas como induzindo - a a apreender um pensamento e aceitá-lo como 

verdadeiro. Poderiam os grandes acontecimentos do mundo terem se tornado 

realidade sem a comunicação do pensamento? E apesar disso, estamos inclinados a 

considerar os pensamentos como irreais, porque parecem não possuírem influência 

sobre os acontecimentos, embora pensar, julgar, falar, compreender, são fatos da 

vida humana. Como um martelo parece muito mais real que um pensamento. Como 

é diferente o processo de usar um martelo do de comunicar um pensamento. 

(MOSCOVICI apud FREGE, 2015, p. 43) 

 

O pensamento social faz parte do ato de comunicação e por isso torna-se relevante 

entender o pensamento dos professores de Língua Portuguesa, entendendo como Ciência e 

Senso Comum relacionam e influenciam nas práticas de ensino. 

 

1.3 Pensamento Social, Ciência e Senso Comum 
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Ao estudarmos a relação entre Ciência e Senso Comum há vários fatores que 

influenciaram essa dicotomia ao longo dos anos. Faremos essa abordagem baseada nos 

estudos de Germano (2011) e nos conceitos propostos por Moscovici (1978; 2015). 

E o conceito negativo de senso comum não surgiu do próprio senso comum, mas é 

uma distinção oriunda da ciência, isto é, um conhecimento que se aproxima e se afasta. 

Segundo Germano (2011, p. 246) a ideia de senso comum no aspecto filosófico 

surgiu no século XVIII, representando o combate ideológico da burguesia contra o velho 

regime. A vitória burguesia determinou a desvalorização e reduzindo a uma segunda categoria 

o conhecimento do senso comum. Isso porque esse conhecimento representava opiniões 

cotidianas da ideologia de classes dominantes.  

Então, já surgia a ideia de que as opiniões nesse universo não são iguais e nem 

consensuais. As opiniões e as atitudes são obstáculos para a ciência e com elas a figura do 

senso comum também é afetada.  

Para Gramsci (1981, p.143) a filosofia do senso comum é a filosofia dos não 

filósofos, isto é, a concepção do mundo absorvida acriticamente pelos vários ambientes 

sociais e culturais nos quais se desenvolve a individualidade moral do homem médio. 

A visão de Gramsci representa o senso comum como a visão de quem não é 

estudioso no assunto, as pessoas leigas. Sendo assim, assume consonância com a visão 

apresentada por Germano, na medida, em que representa as ideias e as opiniões cotidianas.  

Acredita que fora do trabalho, o ser humano torna-se intelectual, enquanto 

compartilha de uma concepção de mundo e para o pesquisador o conhecimento não é estático 

e quando em contato com os intelectuais enriquece com os conhecimentos científicos e entra 

nos costumes. 

 Por outro lado, para Moscovici, o Senso comum, assim como, a Ciência possuem 

razão, porém o Senso Comum merece ser estudado pelo pensamento científico. Por isso, 

elaborou a Teoria para mostrar que no Senso Comum existe uma organização lógica e que 

efetivamente tem relação com a Ciência. 

Quando estudamos as Representações Sociais, estamos estudando o ser humano não 

no aspecto do comportamento ou do psíquico, mas em como fazemos perguntas, como 

pensamos e porque pensamos a respeito do meio social de que fazemos parte. Por isso, 

precisamos entender o pensamento das pessoas pela interferência da ciência e das relações 

sociais estabelecidas coletivamente.  
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Não é objetivo estudar a Ciência e o Senso Comum de forma isolada, mas perceber, 

em nossa pesquisa, como ocorre uma transformação do conhecimento científico nas trocas de 

conhecimento entre as pessoas em situações cotidianas e situações de contato social, como no 

trabalho, por exemplo, ou seja, em grupos de pertença dos indivíduos, que pode ser, por 

exemplo, o grupo de professores em estudo. 

 

O senso comum pode ser definido como um corpo de conhecimentos provenientes 

das experiências e das vivências que orientam o ser humano nas várias ações e  

situações da vida. Ele se constitui de opiniões, valores, crenças, e modos de pensar, 

sentir, relacionar e agir. O senso comum se expressa na linguagem, nas atitudes e 

nas condutas e é a base do entendimento humano. (MINAYO, 2012, p. 622). 

 

 

O Senso Comum é um elemento importante, pois podemos perceber as influências do 

cotidiano, valores e crenças expressa pelo grupo de professores nos estudos de campo. 

Principalmente, na questão da expressão do senso comum pelo uso da linguagem. 

Ciência e Senso Comum são elementos que interagem constantemente. O Senso 

Comum é inventado e reinventado sempre que o conhecimento científico é popularizado. 

Segundo Moscovici (2015), o senso comum é o ponto de chegada e não de saída. 

O papel da representação permite encará-la de modo ativo, pois consiste em modelar 

o que é dado ao sujeito do exterior, na medida em que eles e os grupos se relacionam com 

objetos, atos e situações constituídos pelas interações sociais. Acreditava ser difícil apreender 

o dado externo: o pensamento social. A linguagem seria um instrumento para circunscrevê-lo, 

pois eram nas conversas por meio da comunicação que os conceitos e as informações da 

ciência alteram-se, modificam-se e confundiam-se.  

 

Em seguida, essa noção nos foi apresentada mais claramente ao ser constatado que a 

fim de penetrar no universo de um indivíduo ou de um grupo, o objeto entra numa 

série de articulações com outros objetos que aí já se encontram, dos quais toma as 

propriedades e aos quais acrescenta as dele. (MOSCOVICI, 1978, p.63). 

 

 

Esses objetos foram definidos por Moscovici como: universo reificado e universo 

consensual para consolidar os diferentes conhecimentos. O universo reificado é aquele que 

identifica- se com o conhecimento científico; relacionando com as teorias, as abstrações e as 

metodologias e a  

 

sociedade é transformada em um sistema de identidades sólidas, básicas, invariáveis, 

que são indiferentes à individualidade e não possuem identidade. Esta sociedade 

ignora a si mesma e as suas criações, que ela vê somente como objetos isolados, tais 

como pessoas, ideias, ambientes e atividades. As várias ciências que estão 
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interessadas em tais objetos podem, por assim dizer, impor sua autoridade no 

pensamento e na experiência de cada indivíduo e decidir, em cada caso particular, o 

que é verdadeiro e o que não o é. (MOSCOVICI, 2015, p.50). 

 

 

O universo reificado é o universo reformado e construído. A sociedade é vista como 

um mundo regido pela ciência hierarquizado em diferentes funções e classes. Esse universo 

depende da experiência do indivíduo para definir o pensamento social. 

 No universo consensual, no entanto, o mundo não é hierarquizado e todos possuem 

voz para opinar sobre tudo. Há uma maior liberdade na expressão e desta forma, todos têm 

espaço e não existe uma fala melhor que a outra e  

 

a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e livres, cada um com 

possibilidade de falar em nome do grupo e sob seu auspício. Dessa maneira, 

presume-se que nenhum membro possua competência exclusiva, mas cada qual pode 

adquirir toda competência que seja requerida pelas circunstâncias. Sob esse aspecto, 

cada um age como um “amador” responsável, ou como um “observador curioso” nas 

“frases feitas” e chavões do último século. (MOSCOVICI, 2015, p. 50). 

 

 

No universo consensual, a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são 

iguais, cada um representando as ideias do grupo. Nesse grupo de pessoas, teremos uma 

lógica que seria um pensamento social comum entre as pessoas. O universo consensual seria a 

própria Representação Social. 

O discurso do Senso Comum tem uma racionalidade que convive com a 

sociabilidade. Esse discurso é alimentado pela Ciência. Cada grupo social reifica um objeto de 

forma distinta. Cada grupo possui particularidade, mas há uma representação que se dá 

simbolicamente e que representa a ideia do grupo. Esse processo acontece por meio da 

interação entre os sujeitos do grupo social.  

Moscovici pode auxiliar uma compreensão mais sólida sobre a relação entre o 

conhecimento científico e o conhecimento do Senso Comum quando afirma que as teorias 

subjetivas e o conhecimento pessoal sempre serão baseados, embutidos e relacionados ao 

conhecimento social e cultural preexistente. Nenhum pensamento individual cria ideias sem 

referência a um alicerce mental formado social e culturalmente. 

O pensamento do Senso Comum acontece na ação social, na vida em sociedade, a 

sua explicação não tem a certeza de reconhecimento como na ciência, pois o Senso Comum 

está voltado para a prática e na explicação que isso pode trazer para a vida cotidiana. O que 

deve ser enfatizado aqui é que ambos os modos de pensar são baseados na razão. 
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1.4 As práticas na TRS como contribuição para o ensino 

 

As práticas na Teoria das Representações Sociais estão ligadas à forma como o 

conhecimento científico se propaga e constrói-se um conhecimento ligado ao Senso Comum 

nas relações do cotidiano ou nos grupos profissionais na escola. Havia a crença de que quando 

isso ocorria, o científico mantinha-se distante da prática. Em outras palavras, quando a ciência 

se espalha pela área social, ela se torna algo impuro e degradado, supostamente porque as 

pessoas são incapazes de assimilá- la como fazem os cientistas (MOSCOVICI, 2015, p. 310). 

Questiona-se neste trabalho se a prática educativa, ensejada pela intenção de ensino 

da Língua Portuguesa, constrói-se enquanto pensamento científico e/ou Senso Comum. Por 

isso, discutiremos adiante, a partir de teóricos da educação, o que a caracteriza.  

Por isso, as práticas no dia a dia da escola tornam-se importantes para a construção 

dessa relação entre Ciência e Senso Comum. Embora, os professores na prática escolar não 

exercem a função de cientistas porque o seu trabalho naquele momento é promover a 

aprendizagem dos alunos, é necessário compreender a sua prática, buscando as evidências de 

suas experiências para pensar e repensar a relação entre teoria e prática no ofício de ensinar a 

língua portuguesa.  Para isso, vale a teoria de Moscovici (2015, p. 310): 

 

[...] tentei reabilitar o conhecimento comum, que está fundamentado na nossa 

experiência do dia a dia, na linguagem e nas práticas cotidianas. Mas bem lá no 

fundo reagi contra a ideia subjacente que me preocupou a certo momento, isto é, a 

ideia de que “o povo não pensa”, que as pessoas são incapazes de pensar 

racionalmente, apenas os intelectuais são capazes disso. 

 

Apesar de os professores não serem leigos, eles também não são considerados 

cientistas. Eles são formados inicialmente por meio da produção científica, sofrem a 

influência da experiência docente e usam os conhecimentos científicos de acordo com suas 

intenções pedagógicas, sociais e culturais no meio de trabalho em que estão inseridos.  

Há uma vivência cultural, afetiva e social que se relaciona entre o conhecimento do 

senso comum, a ciência na prática de ensino e que interfere nesse processo de interação. 

Assim, 

 

As práticas sociais se referem a um processo interativo em que sujeito, objeto e 

grupo social não podem ser considerados isoladamente. É no jogo dessas interações 

que as práticas se consolidam, adquirem significados e são re-significadas, 

impregnadas por valores e afetos, contribuindo para a construção e transformação 

das diferentes teorias psicológico-populares que prenunciam o imaginário de 

determinado grupo social (ALMEIDA, SANTOS e TRINDADE, 2000, p. 265). 
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As práticas sociais dependem das relações entre sujeito, objeto e grupo social. Desta 

forma, as mudanças históricas, culturais e políticas que afetam o ensino interferem também na 

ação dos professores caracterizando seu pensamento social sobre a prática.  

Os professores são os sujeitos responsáveis diretamente pelo fazer pedagógico nas 

escolas públicas na Rede Estadual em Goiânia, temos algumas influências externas e internas.  

As externas e política são as políticas públicas direcionadas pelos organismos internacionais 

para educação, os documentos oficiais que orientam tais práticas, tais como: a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação) como os PCNs, as Diretrizes Educacionais para Educação 

Básica e as BNCCs (Base Nacional Comum Curricular) e as diferentes teorias de ensino e das 

didáticas específicas. As influências internas são as experiências culturais e sociais dos 

professores no chão da escola que compõe a prática de ensino nas escolas. Ambas convivem 

diretamente no mundo de trabalho dos professores e devem se conciliar no ato pedagógico. 

Considerando esse cenário, afirma Libâneo (2012, p. 25) 

 
À escola caberia assegurar, a todos, em função da formação geral, os saberes 

públicos que apresentam um valor, independentemente de circunstâncias e interesses 

particulares; junto a isso, caberia a ela considerar a coexistência das diferenças e a 

interação entre indivíduos de identidades culturais distintas, incorporando, nas 

práticas de ensino, as práticas socioculturais. Desse ponto de partida, surgiria uma 

pauta comum de ação em torno da função nuclear da escola: assegurar a qualidade e 

a eficácia dos processos de ensino e aprendizagem na promoção dos melhores 

resultados de aprendizagem dos alunos. Para isso, os legisladores, planejadores e 

gestores do sistema escolar, bem como os pesquisadores do campo educacional, 

precisariam prestar mais atenção, também, aos aspectos pedagógico-didáticos da 

qualidade de ensino, isto é, aos fatores intraescolares da aprendizagem escolar em 

que estão implicados os professores.  

 

Por isso, considerar os processos pedagógicos veiculados na escola e reflexão sobre 

eles é um caminho que deveria ser percorrido por àqueles que de alguma forma estão 

vinculados às práticas escolares para garantir a qualidade e eficácia no processo de ensino e 

aprendizagem. Cabe aos professores de Língua Portuguesa, além de assegurar o conhecimento 

científico de sua disciplina, respeitar e valorizar os conhecimentos socioculturais de seus 

alunos na prática escolar. 

Segundo Libâneo, temos dois tipos de escola: uma do acolhimento e a outra do  

conhecimento e essa divisão deve ser ponto de atenção na prática, porque cria cenários sociais 

distintos e podendo aumentar as diferenças sociais, pois criamos mundos e objetivos 

diferentes dentro do espaço escolar. Por isso,  
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 Um dos grandes perigos dos tempos atuais é uma escola a “duas velocidades”: por 

um lado, uma escola concebida essencialmente como um centro de acolhimento 

social para os pobres, com uma forte retórica da cidadania e da participação. Por 

outro lado, uma escola claramente centrada na aprendizagem e nas tecnologias, 

destinada a formar os filhos dos ricos. (LIBÂNEO apud NÓVOA, 2012, p. 64)  

 

 

Nós, professores, devemos ter ciência de que o papel de ensinarmos na escola 

pública não pode e não deve ser restrita ao acolhimento dos alunos. Principalmente, porque 

atendemos uma clientela, muitas vezes, fruto das desigualdades sociais. Portanto, devemos ser 

professores, que interagimos num ciclo entre conhecimento científico, do senso comum e nas 

práticas sociais construímos a interação desses elementos a fim de priorizar no ensino de 

Língua Portuguesa a aprendizagem eficiente de nossos alunos, e não apenas a interação e a 

integração dos alunos na escola. 

 

No entanto, nos últimos anos, também no Brasil os discursos sobre as funções da 

escola vêm manifestando um raciocínio reiterativo, a saber: o insucesso da escola 

pública deve-se ao fato de ela ser tradicional, estar baseada no conteúdo, ser 

autoritária e, com isso, constituir-se como uma escola que reprova, exclui os mal-

sucedidos, discrimina os pobres, leva ao abandono da escola e à resistência violenta 

dos alunos etc. Tal como aparece nos documentos dos organismos internacionais, é 

preciso um novo modelo de escola, novas práticas de funcionamen to (LIBÂNEO, 

2012, p.91). 

 

 

Por isso, com essa busca de que os professores sistematizam um tipo de ensino 

voltado ao método tradicional, há uma tendência entre os professores brasileiros em negar o 

fato de ser tradicional ou até mesmo um espaço em que a escola é conteudista e autoritária 

porque tais práticas foram criticadas no meio acadêmico e transferidas para os estudantes da 

licenciatura. 

Nesse raciocínio, também afirma Charlot (2013) que há uma tendência no professor 

brasileiro em negar-se como um professor tradicional e buscar os caminhos construtivistas ou 

um quebra com esses paradigmas como uma forma de valorizar e mostrar que não há mais 

uma transmissão passiva dos conteúdos. Segundo Charlot (2013, p. 112) 

 

A característica do método tradicional é outra: o professor explica o conteúdo da 

aula e as regras da atividade e o aluno aplica o que lhe foi ensinado. Primeiro vêm o 

saber e as regras e, a seguir, a atividade do aluno. Desse ponto de vista, o 

construtivismo opera, de fato, uma ruptura fundamental. Ser construtivista não 

significa, como se pensa muitas vezes, ou melhor, como se fala sem pensar, ser 

moderno, dinâmico, inovador. Como se toda e qualquer inovação fosse boa... Ser 

construtivista é opor ao modelo tradicional da aula seguida por exercícios de 

aplicação um modelo em que a atividade vem primeiro : ao tentar resolver 

problemas, a mente do aluno mobiliza-se e constrói respostas, que são vias de acesso 

ao saber. Piaget, um dos pais do construtivismo, mostrou que as estruturas 
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intelectuais, desde as mais simples, isto é, as do pensamento operatório formal, são 

construídas e transformadas pelas atividades da criança e do adolescente.  

 

Portanto, cabe aos professores na escola não desprezar os conhecimentos cotidianos, 

construídos historicamente por eles mesmos, por meio de suas práticas, mas conhecer e usar 

os conhecimentos prévios e tornar o saber científico mais próximo dos alunos, respeitando seu 

universo cultural. O termo ser construtivista configura-se oposto ao ser tradicional, mas isso 

não significa deixar de lado, o saber, mas proporcionar ao aluno no processo de ensino e 

aprendizagem mobilizar-se e construir respostas dentro desse saber científico. 

A prática de ensino do professor de Língua Portuguesa deve ser pautada nos 

conhecimentos científicos no campo da linguagem, por isso devem ser explicáveis a partir da 

racionalidade científica. O professor precisa avaliar e reavaliar sua função, como professor, 

para uma prática cada vez mais significativa. 

 Essa prática constrói-se também por meio das experiências vividas, conversadas e 

construídas no senso comum pelos profissionais envolvidos, que passam a avaliar quais os 

conteúdos mais relevantes naquele contexto, quais as dificuldades e anseios do grupo de 

alunos, assim como, a escolha de melhores estratégias de ensino para alcançar os objetivos. 

Pensando no elo do conhecimento com a prática educativa, a função de professor e do aluno 

deve ser: 

 

 Professor: ensinar o conhecimento científico, sem menosprezar o 

conhecimento do senso comum e a cultura do aluno. Precisa conciliar os 

aspectos científicos /teóricos com a visão de mundo do aluno, principalmente 

os diversos usos da linguagem. 

 Aluno: aprender o conhecimento científico ancorado nos seus conhecimentos 

prévios, dos quais a maioria está ligada ao Senso Comum. A aprendizagem 

precisa fazer sentido para que o aluno consiga fazer uma relação entre o que já 

sabe com o que ainda pode e está aprendendo. 

Nossos estudos de campo viabilizam isso: dar voz aos professores para que 

expliquem suas práticas de ensino. Investigamos, portanto, como essas práticas são 

construídas a fim de percebermos como ocorre a relação Senso Comum e Ciência na prática 

de ensino de Língua Portuguesa. 
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 2. Primeiro estudo: Exploratório a respeito do pensamento dos professores sobre ensino 

de Língua Portuguesa 

 

A alteração da situação atual do ensino 

de língua portuguesa não passa apenas 

por uma  mudança nas técnicas e métodos 

empregados na sala de aula.  Uma 

diferente concepção de linguagem 

constrói não só uma nova metodologia, 

mas principalmente um “novo conteúdo” 

de ensino.         Geraldi. 

 

Nosso primeiro estudo relaciona-se diretamente à metodologia do objeto de estudo 

nesta pesquisa. Sendo assim, o pensamento social dos professores foi contemplado com a 

abordagem sobre Ciência e Senso Comum, abordagem feita pelas Representações Sociais e as 

práticas de ensino de língua portuguesa por meio da descrição e análise dos resultados do 

desenvolvimento da pesquisa de campo. 

Pensando nisso e na revisão de literatura construída nas considerações iniciais, 

optamos por uma abordagem da pesquisa exploratória. O estudo de cunho exploratório, parte 

do pressuposto de que é necessário desenvolver uma ideia geral sobre o fato e, portanto, 

pretende-se uma compreensão melhor do problema. 

As finalidades da pesquisa exploratória para Andrade (2002) são oferecer maiores 

informações sobre o problema que será investigado; facilitar a delimitação do tema 

investigado; direcionar os objetivos e os levantamentos de hipóteses; e/ou descobrir novos 

enfoques sobre o estudo em andamento. 

Por isso, esse primeiro estudo pretende revelar uma exploração do objetivo geral de 

nossa pesquisa sobre o pensamento dos professores de português, permitindo inferir hipóteses 

sobre a relação entre Ciência, Senso Comum e práticas. 

É pertinente apontar que optamos pela pesquisa de campo qualitativa, pois uma das 

premissas da discussão com o grupo de professores é conhecer os termos estruturantes da 

pesquisa qualitativa, sendo composta em sua matéria prima por experiência, vivência, senso 

comum e ação. O termo experiência utilizado historicamente por Heidegger, diz respeito ao 

que o ser humano apreende no lugar que ocupa no mundo e nas ações que realiza. O senso 

comum se expressa na linguagem, nas atitudes e nas condutas e é a base do entendimento 

humano. Dado o seu caráter de expressão das experiências e vivências, o senso comum é o 

chão dos estudos qualitativos (MINAYO, 2012, p.622). 
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Tal excerto teórico dialoga com a nossa opção pelo caráter qualitativo, considerando 

que queremos identificar a influência sofrida pela ciência, relacionando com o aspecto da 

vivência, tentar extrair o senso comum na prática educativa desses profissionais para propor 

uma discussão sobre o caminho percorrido na investigação e o confronto com os resultados 

encontrados, avaliando a dinâmica social dos sujeitos envolvidos. 

Nesta perspectiva, optamos pelo uso do grupo focal como procedimento na tentativa 

de esclarecer e fornecer dados que podem ser contemplados à luz da abordagem qualitativa 

sobre o pensamento dos professores a respeito do ensino da Língua Portuguesa. 

 

2.1 Participantes 

 

Os participantes escolhidos têm características comuns, tais como: profissão, 

formação acadêmica, pois todos têm formação em Letras, atuação no mesmo nível 

educacional, Educação Básica no Ensino Médio da Rede Estadual de educação, o vínculo 

profissional deveria ser servidor efetivo com aprovação em concurso público e a experiência 

mínima de 10 anos de atuação em sala de aula.  

 

Privilegia-se a seleção dos participantes segundo alguns critérios – conforme o 

problema em estudo –, desde que eles possuam algumas características em comum 

que os qualificam para a discussão da questão que será o foco do trabalho interativo 

e da coleta do material discursivo/expressivo. Os participantes devem ter alguma 

vivência com o tema a ser discutido, de tal modo que sua participação possa trazer 

elementos ancorados em suas experiências cotidianas  (GATTI, 2005, p. 7). 

 

De acordo com a pesquisadora, os itens considerados atendem aos critérios definidos, 

pois todos os professores têm no mínimo 10 anos de experiência, o intuito é pesquisar um 

grupo com experiência na área porque há uma vivência e consequentemente trocas sociais nas 

conversações ordinárias sobre a teoria e a prática educativa. 

A formação em Letras foi um critério pertinente, pois os professores passaram pelo 

universo acadêmico e compartilham da teoria científica em ensino de Língua Portuguesa. O 

grupo trabalha no mesmo segmento, no caso, o Ensino Médio, atendendo a esse público alvo. 

O vínculo é com a Rede Estadual de Ensino, considerando que o governo Estadual é o 

responsável principal por oferecer essa modalidade de ensino na Rede Pública em Goiânia. 

Convidamos doze professores, esclarecendo os objetivos da pesquisa, garantindo o 

anonimato e a relevância da pesquisa. Esses professores foram de regiões de escolas 

diferentes em Goiânia. Assim, seis professores aceitaram participar da pesquisa e seis 
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recusaram. Foi proposto ao grupo que a discussão seria sobre metodologia de ensino, que não 

haveria resposta certa ou errada, que a pesquisa visava obter a opinião dos participantes sobre 

esse assunto. Um esclarecimento feito foi que pensassem na realidade da escola pública em 

que trabalham e no público alvo.  Os participantes da pesquisa foram: 

• Professora A, 39 anos, 22 anos de experiência, processo de doutoramento, mestre e 

graduação em letras, trabalha na Educação Básica: rede Estadual, rede privada e no ensino 

superior; 

• Professora B, 49 anos, 29 anos de experiência, especialização latu sensu e 

graduação em letras, trabalha na Educação Básica: rede Estadual; 

• Professora C, 42 anos, 22 anos de experiência, mestre e graduação em letras, 

trabalha na educação básica: rede Estadual, rede Municipal e rede Privada; 

• Professora D, não informado, 14 anos de experiência, não informado, trabalha na 

Educação Básica: na rede Estadual e na rede privada; 

• Professora E, 52 anos, 20 anos de experiência, graduação em letras, trabalha na 

Educação Básica: na rede Estadual; 

• Professora F, não informado, 18 anos de experiência, não informado, trabalha na 

Educação Básica: rede Estadual. 

O perfil de idade dos professores participantes está entre 39 anos e 52 anos. A 

composição é do sexo feminino, já que a licenciatura em letras contempla, na maioria, 

mulheres. 

As professoras receberam orientações para responder cada pergunta, devendo 

também comentar sobre as respostas das colegas para que houvesse maior interação entre elas 

e consolidasse o grupo focal.  As professoras E e F se conhecem, mas as demais professoras 

não se conhecem. Três professores trabalham concomitantemente na rede privada e pública 

em Goiânia. E a professora A, além da Educação Básica, atua também no Ensino Superior. 

 

2.2 Instrumento 

 

Numa pesquisa de campo, precisamos definir instrumento de coleta de dados para 

que consigamos resolver o problema e alcançar os objetivos da pesquisa. O instrumento 

escolhido para um estudo de cunho exploratório foi o grupo focal. 

O grupo focal é um dos métodos coerentes com o objeto de pesquisa porque 

pretendemos estudar como os professores de uma matéria específica pensam sobre ensino de 



42 
 

 

Língua Portuguesa e por meio da interação, do discurso utilizado no grupo e do conjunto de 

evidências poderemos coletar pensamentos congruentes e divergentes sobre o grupo. O grupo 

focal 

 

 permite compreender processos de construção da realidade por determinados grupos 

sociais, compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 

comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o 

conhecimento das representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que 

partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado . 

(GATTI, 2005, p.11). 

 

E ainda 

 

A pesquisa com grupos focais, além de ajudar na obtenção de perspectivas 

diferentes sobre uma mesma questão, permite também a compreensão de ideias 

partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos modos pelos quais os indivíduos são 

influenciados pelos outros. (GATTI, 2005, p.11). 

 

O procedimento escolhido é coerente com os objetivos da pesquisa, pois busca saber 

como os professores pensam o ensino de Língua Portuguesa. Um aspecto importante do grupo 

focal é a interação entre as participantes, não só no que elas pensam, mas como pensam e por 

que pensam.  

No estudo, a mídia virtual utilizada foi o whatsapp. Isso porque para garantir a 

participação do grupo, que não precisaria se deslocar para um lugar físico, em horário 

estabelecido e por isso dificultaria a participação voluntária das participantes, levando em 

conta que os horários e o local de encontro seriam diferentes. Não seria possível montar um 

grupo em determinada escola, pois não teríamos um número de professores de português 

naquela escola que tornasse viável o desenvolvimento da pesquisa. É relevante citar que ao 

recorrer à mídia virtual ,como recurso para o instrumento, estamos além das questões práticas 

da vida moderna, viabilizando o tempo, usamos também diversos tipos de linguagem para a 

comunicação entre as participantes, tais como: a escrita,  a oralidade (áudio) e a multimodal 

(comics), linguagem expressa para comunicação em redes sociais e virtuais; fortalecendo as 

múltiplas formas de comunicação na modernidade.  

Embora, o uso do grupo focal, por meio de um recurso virtual, possui também suas 

limitações: as respostas são mais reflexivas, porque não são imediatas, cada um fala, interage 

e responde no seu tempo. 
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Antes do desenvolvimento do grupo, fizemos algumas perguntas prévias, mas, 

conforme foram arroladas as discussões e o pensamento dos professores, reestruturamos - as e 

as redirecionamos. Fizemos uma previsão de aproximadamente 8 perguntas. Uma pergunta 

era apresentada, após a realização da resposta da anterior, ou seja, cada pergunta era 

respondida por vez, só assim, a mediadora do grupo apresentava outras. Para melhor 

organizar nossas categorias de análise, as perguntas foram: 

1) Indique seu local de trabalho e seu tempo de docência. Apresente-se para seus 

pares no grupo. 

2) Quais as três palavras que vêm a sua cabeça quando você pensa em metodologia 

de ensino? 

3) Quais autores/pesquisadores, em que você fundamenta a sua metodologia de 

ensino? Comente se você concorda ou discorda do posicionamento dos integrantes do grupo 

de pesquisa sobre o uso de metodologias em sala de aula por professores de português.  

4) Quais as metodologias de ensino você mais utiliza em sala de aula? Comente se 

você concorda ou discorda do posicionamento dos integrantes do grupo de pesquisa sobre o 

uso de metodologias em sala de aula por professores de português. 

5) Você usa com frequência aulas expositivas? Por quê? 

6) Como os alunos aprendem língua portuguesa? 

7) Qual é a finalidade de aprender português para  o aluno? 

8) Quais valores subsidiam sua prática educativa? 

Durante o grupo focal, a mediadora fez intervenções pedindo esclarecimentos sobre 

as respostas. Redirecionando perguntas entre as participantes que, muitas vezes, não 

respondiam. No final, 3 participantes desistiram e não responderam as últimas perguntas. 

Duas delas justificaram falta de tempo, pois tinham muitas demandas no trabalho. 

Posteriormente, serão realizadas análises da interação no grupo de professores com o 

objetivo de orientar e estimular a discussão. O roteiro tem como fim oferecer suporte aos 

objetivos da pesquisa. O caráter da pesquisa foi sistemático e não espontâneo. Uma tarefa do 

pesquisador é a interpretação do conteúdo das respostas dos participantes. 

 

2.3 Procedimento de coleta de dados do grupo focal 

 

O grupo focal foi realizado entre os dias 21 de março a 22 de Junho de 2017. 

Partimos primeiro por relacionar os objetivos da pesquisa e elaborar as possíveis perguntas 
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para o grupo focal. Posteriormente, foi realizado o convite para 12 professores que tinham o 

perfil desejado para a investigação da pesquisa. Apenas 6 optaram por participar, 

disponibilizando o seu número de telefone e aceitando ser voluntário na pesquisa. 

A pesquisadora apresentou-se ao grupo e pediu que cada um assim também o fizesse 

para que tivéssemos uma integração das participantes. 

A priori, fizemos um levantamento das perguntas relacionadas com as respostas e 

interações entre os participantes. Levantando os dados por perguntas e depois por categorias. 

Aproximando as respostas e identificando as oposições entre elas. Traçamos as características 

do grupo e, posteriormente, uma análise individual por perfil de cada participante para 

entender cada uma com suas singularidades no grupo. Buscamos relacionar com pressupostos 

teóricos que sejam coerentes com a voz desses professores, que por ora dialogam entre si ou 

mesmo mostram suas contradições. 

 

2.4 Análise de dados do grupo focal 

 

A análise dos dados da pesquisa de campo foi uma abordagem de pesquisa 

qualitativa, pois o instrumento utilizado tem como insumo as descrições e as interações entre 

os participantes por meio do grupo focal e usamos a análise de conteúdo como procedimento 

de interpretação.  

 

A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de um conjunto de 

técnicas parciais, mas complementares, explicar e sistematizar o conteúdo da 

mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e 

justificadas, tendo como referência sua origem (quem emitiu) e o contexto da 

mensagem ou os efeitos dessa mensagem. (OLIVEIRA; ANDRADE; MUSSIS, 

2003, p. 3-4). 

 

   

A finalidade da análise de conteúdo é centrar-se na linguagem e no estudo da palavra 

via objetivação do discurso e tem como objetivo a interpretação dos dados coletados por meio 

dos temas abordados na pesquisa e ser útil aos objetivos da pesquisa. Pensando sempre no 

contexto  e efeitos da mensagem. 

Sendo assim, a análise de conteúdo tem algumas etapas. Primeira, faz-se necessário 

constituir e organizar o material. Segunda, a definição das unidades de registro será composta 

por critérios formais, como classes gramaticais ou critérios semânticos, sentido das palavras. 
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Terceira, constitui-se na definição das categorias que podem ser elencadas pelo referencial 

teórico e por outros definidos na coleta do material. A análise de conteúdo 

 

oferece um modelo experimental bem definido, que parte de uma concepção 

orientada ao entendimento do objeto de estudo, e, para tanto, se utiliza de modelos 

que garantem uma interpretação formal dos resultados com espaço para criatividade, 

mas sem abrir mão do ideal de reprodutibilidade e transparência das condições 

experimentais. Sem ser um método perfeito se configura como um procedimento 

confiável para atingir as linhas  mestras de um texto. (OLIVEIRA; ANDRADE; 

MUSSIS, 2003, p. 3-4). 

 

   

A análise de dados no processo científico vai permitindo novos olhares e passos mais 

adequados para revelar os objetivos do processo de investigação científica. Assim, o 

pensamento dos professores sobre ensino se mostra pela análise dos dados, que, no caso desta 

pesquisa, foi feita por meio de grupo focal. O objetivo da análise de conteúdo é produzir 

inferências sobre o material em análise. “Produzir inferências é, pois, La raison d’etre da 

análise de conteúdo” (FRANCO, 2005, p. 26). E ainda 

 

O significado de um objeto pode ser absorvido, compreendido e generalizado a 

partir de suas características definidoras e pelo seu corpus de significação. Já, o 

sentido implica a atribuição de um significado pessoal e objetivado, que se 

concretiza na prática social e que se manifesta a partir das Representações Sociais, 

cognitivas, valorativas e emocionais, necessariamente contextualizadas. (FRANCO, 

2005, p.15). 

 

 

Enfim, o resultado da pesquisa de campo busca inferir a partir das análises teóricas e 

sociais no grupo de docentes participantes da pesquisa com o procedimento do grupo focal. 

Pretendíamos construir uma Representação Social, mas mudamos o foco a partir da análise do 

conteúdo e divisão por categorias de análise dos resultados encontrados e das características 

para se constituir uma Representação Social. 

Agrupamos nossos resultados por meio de três categorias de trabalho no nosso 

primeiro estudo: 

1) Análise do ensino da Língua Portuguesa e respectivos autores; 

2) Metodologias usadas em sala de aula; 

3) Processos de aprendizagem da Língua Portuguesa. 

As categorias de análise foram assim contempladas pelo direcionamento das 

perguntas e análise das respostas dos professores no primeiro estudo. Partindo da ideia de que 

o professor ensina por meio de uma teoria específica, por meio de estratégias que atendam aos 

conteúdos de ensino a fim de garantir a aprendizagem dos alunos. 
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2.5 Resultados do grupo focal 

 

2.5.1 Bagno, Bakhtin, Candido e o uso do texto na sala de aula 

 

O objetivo do ensino é buscar subsídios teóricos que possam garantir que os alunos 

consigam aprender os conteúdos propostos. Sendo assim, a função do professor é buscar 

pesquisadores que desenvolveram pesquisas que possam contribuir com esse processo de 

ensino. Para isso, é preciso que haja uma integração entre o conhecimento científico e o 

conhecimento pedagógico. Precisamos das teorias para validar e nortear o trabalho em sala de 

aula. Mas também precisamos de autores das didáticas específicas e/ou do ensino específico 

de língua portuguesa para consolidar a aprendizagem. 

O grupo de professores do primeiro estudo acredita que o ensino acontece por meio 

do uso do texto, seja o texto como ponto de partida e/ou chegada na sala de aula. Eles citaram 

autores que defendem trabalhos voltados pelo uso da gramática contextualizada, o uso de 

análise de textos e uso dos gêneros discursivos, a exploração da literatura e afirmação de uma 

delas que diz que um autor complementa o outro. Como podemos ver abaixo. 

  

Fragmento 1:Professora A 

Gramática: Domingos Paschoal Cegalla, Celso Cunha, Evanildo Bechara. Marcos 

Bagno para a variedade linguística. Análise de texto: Mikhail Bakhtin, José Luiz 

Fiorin e Ingedore Villaça Koch.Também exploro a questão dos gêneros textuais e da 

gramática e análise textual a partir do contexto. 

 

Fragmento 2: Professora B 

Utilizo Bakhtin, Freire, Bechara, Bagno, Cereja, Bosi e outros! Gosto de autores que 

dialogam com os gêneros textuais, trabalhando a gramática contextualizada. 

 

              Fragmento 3:Professora C 

Bakhtin, Brait, Bechara, Rojo, Freire, Bagno... E outros que se fundamentam no 

dialogismo e se pautam pelo estudo dos gêneros textuais. Eu concordo com minhas 

colegas. Na literatura... Cândido... Bosi... Em produção textual Fiorin... e outros. 

 

Fragmento 4: Professora D 

Bechara, Fiorin e Koch. Gramática e estudos dos gêneros textuais. Trabalho com a 

gramática inserida/contextualizada nos gêneros em estudo. Um autor complementa o 

outro. (Aplausos para a resposta da professora B). 

 

Fragmento 5: Professora E 

Koch, Bechara, Cereja, Cegalla, Antônio Candido, Bagno entre outros. 

 

Fragmento 6:Professora F 

Cegalla, Bechara, Cunha e Cintra, Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Norman 

Friedman, koch... São os q lembro. 
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Primeiro, cada professora deu sua resposta. Duas delas manifestaram concordância 

com a resposta de outra participante. É interessante porque as professoras A, B, C e D 

demonstram além do nome dos autores, a área do conhecimento de cada um deles. Como 

também expressaram um pouco da visão delas sobre ensino de Língua Portuguesa. Apareceu 

a divisão dos conteúdos por: Análise linguística (Gramática e variedades linguísticas), Texto 

(análise de texto, gêneros textuais e produção textual) e Literatura. Embora, isso não era 

intencionalmente estabelecido na pergunta, houve uma necessidade de mostrar que os autores 

apresentam eixos de ensino e que eles se combinam no todo. 

O ensino de Língua Portuguesa tem uma divisão entre análise linguística, literatura, 

texto (oral e escrito) e produção textual. Essa classificação pode ser comprovada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e comumente encontrada nos livros didáticos. As 

professoras citaram autores ligados a essas áreas do conhecimento. “Pensar o ensino de 

Língua Portuguesa no ensino médio significa dirigir a atenção não só para a literatura ou para 

a gramática, mas também para a produção de textos e a oralidade” (BRASIl, 2000, p. 70). 

Um ponto de vista divulgado em pesquisas acadêmicas com ensino de português para 

Educação Básica é a proposta de João Vanderley Geraldi.  Em Unidades básicas do ensino de 

português há uma sequência didática, indicando que as aulas devem ocorrer a partir de textos.  

A prática em sala de aula ocorre no processo de leitura de textos, passa pela análise linguística 

e chega até a produção de textos. O pesquisador, no processo de ensino, tem dois objetivos: 

ampliar os limites de uso da linguagem e possibilitar o contato com a língua padrão na 

oralidade e na escrita. Para isso, respeita-se a variedade linguística dos alunos, mas o intuito é 

que eles aprendam a usar o dialeto padrão. Almeja-se também que suas vozes sejam 

respeitadas e que compreendam a realidade social em que estão inseridos. Afirma que para se 

escrever textos é necessário entrar em contato com textos e desta forma, afirma Geraldi (1984, 

p.63) “A análise linguística que se pretende partirá não do texto „bem escritinho‟, do bom 

autor selecionado pelo fazedor de livros didáticos. Ao contrário, o ensino gramatical somente 

tem sentido se for para auxiliar o aluno e por isso partirá do texto do aluno. 

O pesquisador acredita que as aulas de análise linguística podem ser entendidas 

também como acesso às normas e regras da norma padrão deve acontecer por meio da escrita 

dos alunos, portanto, a produção, a correção e as aulas de gramática devem passar pelo uso da 

língua dos alunos para ter relevância a aprendizagem, porém não deve partir do uso de textos 

de alguém que conhece a norma padrão, como nas produções clássicas literárias, e que por 
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isso distancia as adequações e as inadequações que o aluno faz do uso da língua. Segundo 

Bezerra e Reinaldo (2013, p. 84) “Percebemos que a análise linguística se apresenta como 

alternativa ou complementação ao ensino de gramática tradicional e como reflexão 

relacionada aos eixos de leitura e de escrita”. 

Para  Geraldi (1984, p.79), “é precisamente porque estas vozes não podem mais calar 

que o compromisso político primeiro do professor de Língua Portuguesa é possibilitar o 

domínio efetivo da língua padrão.” Isso pode evitar que o aluno seja excluído por efeito do 

uso de uma norma prestigiada socialmente. Revela uma dicotomia: aprender a língua padrão, 

mas não aprender só ela, mas o conjunto de variedades linguísticas. Defende que a prática de 

sala de aula passa por uma questão de opção política assumida pelo professor e chega ao 

aluno, envolvendo uma teoria de compreensão e interpretação da realidade. 

Geraldi apresenta, de forma clara, que o ensino da Língua Portuguesa parte de uma 

relação entre o saber científico e o saber didático, ou seja, o trabalho do professor é de 

articular os eixos epistemológicos de sua matéria às necessidades didático-pedagógicas. Para 

atingir essa combinação deve - se utilizar os materiais pedagógicos disponíveis, ou seja, 

 

trata-se de uma “parafernálhia didática” que vai do livro didático (para o professor, 

com respostas dadas) até recursos de informática, com vídeos destinados ao ensino 

de determinados tópicos ou disquetes com textos e exercícios. Em relação ao 

trabalho do professor, a profecia de Comenius se concretiza: “tudo aquilo que deverá 

ensinar e, bem assim, os modos como o há de ensinar, o tem escrito como que em 

partituras”. (GERALDI, 1984, p. 93). 

 

 

O pesquisador acredita que não basta mais ter o saber do que se ensina, mas o saber de 

como se ensina. É preciso ter atenção em como devemos ensinar. O professor, na 

contemporaneidade, conta com muitos recursos didáticos que viabilizam tempo, mas não deve 

se esquecer de seu objeto de estudo: a língua. 

Por isso, a produção de textos orais e escritos é ponto de chegada e ponto de partida, 

não para conhecer a realidade das pessoas menos favorecidas socialmente, no caso os alunos 

da escola pública da rede Estadual de ensino, mas, principalmente, de uma parcela da 

população, como as classes desprivilegiadas socialmente, mas para entender que o processo 

de ensino e aprendizagem ocorre por meio do uso da língua, manifestando-se nos textos 

produzidos. O que se pretende é 

 

que a ação pedagógica, ao chamar a atenção do leitor para os aspectos 

configuracionais, será uma ação mediadora entre o leitor e o texto. Mediação que 

não deve impor as estratégias do texto que se lê como o único caminho a  ser seguido 
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pelo que aprende; mas mediação que, alertando para tais aspectos, vai permitindo ao 

que aprende a sua própria transformação pessoal pelo ato de dispor, de outras 

possibilidades de escolhas de estratégias de dizer o que tem a dizer. (GERALDI, 

2003, p. 182). 

 

Nas aulas de Língua Portuguesa, a proposta didática é a mediação do professor entre 

diferentes tipos de textos, literários, não literários, orais e escritos; cabendo ao professor 

assumir a função de mediador e não propondo apenas um caminho das leituras que se tem, 

mas possibilitando ao aluno criar estratégias de dizer o que se tem a dizer. Discutir sobre o 

ensino da Língua Portuguesa exige traçar uma relação entre a escolha dos conteúdos/ teóricos 

e as estratégias pedagógico – didáticas para uma aprendizagem significativa. 

Os professores, no grupo, apontaram diferentes pesquisadores que influenciam sua 

prática pedagógica e eles fizeram escolhas por eixos diferentes do ensino do português, como 

também, da educação. Veja o quadro a seguir: 

  

Quadro 2: Citação dos pesquisadores por área do conhecimento 

 

Entre os diferentes autores citados, há uma frequência de 16 estudiosos relacionados 

ao campo da linguística. Sendo que 12 desses estudiosos apresentam estudos teóricos sobre a 

gramática com diferentes perspectivas e por 4 vezes apareceu o nome de Marcos Bagno, 

representante das variedades linguísticas. No trabalho com o texto, estratégias de leitura, 

análise, gêneros e produção textual foram 11 estudiosos, com a frequência de 4 vezes, Koch e 

Bakhtin, 3 vezes.  O nome de Bakhtin embora não citado por todas as participantes, mas 

Professores Análise linguística 

(Gramática e 

variedades 

linguísticas) 

Texto 

 (Análise de texto, leitura, 

gêneros Textuais e produção 

textual) 

Literatura  Educação  Outros  

(livro 

didático e 

Ensino) 

A Domingos Paschoal 

Cegalla, Celso Cunha, 

Evanildo Bechara e 

Marcos Bagno 

Mikhail Bakhtin, José Luiz 

Fiorin, IngedoreVillaça Koch 

- - - 

B Bechara e Bagno Bakhtin Bosi Freire Cereja. 

C  Bechara e Bagno Bakhtin, Brait, Fiorin Cândido e 

Bosi 

Freire Rojo. 

D Bechara Fiorin e Koch - - - 

E Bechara, e Cegalla Koch Antônio 

Candido 

- Cereja. 

F Cegalla, Bechara, 

Cunha e Cintra 

Koch Antonio 

Candido, 

Afrânio 

Coutinho e 

Norman 

Friedman 

- - 
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revelado por usar sua teoria dos gêneros textuais. Isso demonstra uma predileção e influencia 

desse pesquisador no ensino. Por outro lado, apareceram 6 estudiosos do campo da literatura, 

com frequência 3, Antônio Candido. Com frequência 2 aparece o nome de Paulo Freire,único 

citado no campo da educação. William Roberto Cereja foi citado com frequência 2 e Rojo, 

estudiosa no campo do ensino  de língua Portuguesa,  foi citada  com frequência 1. 

Esses dados mostram uma priorização da linguística / gramática, importante citar que 

as professoras defendem que a gramática é trabalhada de forma contextualizada, pois o uso da 

língua é uma vertente defendida e ao mesmo tempo, o uso do texto e principalmente, o 

trabalho com os gêneros textuais. 

A análise linguística é uma abordagem sobre o estudo da Língua Portuguesa e suas 

respectivas variedades linguísticas que dependem do uso de seus falantes. A partir do estudo 

da fonologia (aspectos sonoros), morfossintaxe (forma e articulação do texto), aspectos 

lexicais e semânticos entendemos a estrutura da língua e por meio de situações de leitura e 

produção podem ser trabalhados a produção de sentido e do uso da língua.  O processo de 

ensino e aprendizagem deve possibilitar ao estudante a construção gradativa de saberes sobre 

os textos que circulam socialmente e que recorrem a distintos universos de sentido, 

propiciando-lhe habilidades de leitura e escrita, de fala e de escuta. O professor promove 

intervenção contínua visando o aprendizado do aluno, mediando práticas de leitura, reflexão 

sobre a língua e a produção textual. 

Não iremos entrar no campo das singularidades dos conteúdos de cada autor, mas 

uma visão geral sobre a sua contribuição na área de ensino de Língua Portuguesa. 

Bagno (2007) acredita que na Língua Portuguesa ocorre uma diferença entre a língua 

falada e a língua escrita. E, além disso, há distinções na adequação do uso de cada tipo de 

variedade linguística, sendo que a linguagem de maior prestígio, encontrada em publicações 

de livros e jornais é a variedade padrão. As pessoas que não usam a norma padrão não tiveram 

acesso às normas. Ele defende o respeito às diversas formas de variedades da língua e que não 

haja uma qualificação entre melhor ou pior, mas situações adequadas ou inadequadas e que a 

escola é o lugar de ensinar a variedade padrão, mas que não seja a exclusiva forma de ensino e 

considere - se as diversas formas de manifestação linguística. 

 

Há cientistas que se dedicam especificamente a estudar as diferenças, semelhan ças, 

inter-relações e interações que existem entre as duas modalidades. O ensino 

tradicional da língua, no entanto, quer que as pessoas falem sempre do mesmo modo 

como os grandes escritores escreveram suas obras. A gramática tradicional despreza 

totalmente os fenômenos da língua oral, e quer impor a ferro e fogo a língua literária 
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como a única forma legítima de falar e escrever, como a única manifestação 

lingüística que merece ser estudada. (BAGNO, 2007, p.52) 

 

E ainda afirma 

 

Por isso, temos de desconfiar desses livros que se autodenominam “Gramática da 

língua portuguesa” sem especificar seu objeto de estudo. A “língua portuguesa” que 

eles abordam é uma variedade específica, dentre as muitas existentes, que tem de ser 

designada com todos os seus qualificativos: “Gramática da língua portuguesa 

escrita, literária, formal, antiga”. Todos os demais fenômenos vivos da língua falada 

e de outras modalidades da língua escrita são deixados de fora desses livros. 

(BAGNO, 2007, p. 61) 

 

Bagno ao se referir aos livros de alguns gramáticos, tais como Lindley Cintra e Celso 

Cunha, entre outros, afirmando que seus estudos limitam - se ao estudo da variedade padrão 

encontrados em textos literários e desconsiderando os aspectos da língua falada entre outras 

modalidades dinâmicas da língua. 

O pesquisador faz críticas ao modo como os gramáticos tratam o estudo de normas e 

regras e como não é nosso intuito nesse trabalho fazer uma discussão sobre o tema, elencamos 

algumas indicações para o trabalho mais sistemático com o estudo e reflexão do português 

padrão na escola. Segundo Bagno (2007, p. 67) 

 

De todo modo, algumas pessoas muito competentes já explicaram tudo isso melhor 

do que eu seria capaz. Por isso, ao leitor e à leitora interessados nesse tema 

recomendo a leitura, entre outros, dos já citados Sofrendo a gramática, de Mário 

Perini, Por que (não) ensinar gramática na escola, de Sírio Possenti, e Língua e 

liberdade, de Celso Pedro Luft, e também Linguagem, língua e fala, de Ernani Terra; 

Contradições no ensino de português, de Rosa Virgínia Mattos e Silva, e Gramática 

na escola, de Maria Helena de Moura Neves. Esses livros nos ajudam a compreender 

melhor os mecanismos de exclusão que agem por trás da imposição das normas 

gramaticais conservadoras no ensino da língua e de que modo poderíamos, em nossa 

prática pedagógica, tentar desmontá – los. 

 

O pesquisador não tem uma defesa contra o ensino da norma padrão na escola, mas 

uma crítica de como é realizada essa abordagem pelos professores nas escolas. Esse quadro 

diferente pode ser gerado pelo preconceito linguístico e, consequentemente, gerar o 

preconceito social, discriminando e excluindo o indivíduo pelo desconhecimento de uma 

língua padrão. 

Porém, o conhecimento da língua não garante ascensão social, pois os problemas 

sociais ultrapassam a questão do acesso à norma padrão. Os problemas sociais são fruto de 

políticas públicas mal implementadas entre outros fatores. O acesso à norma padrão é uma 
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forma de não excluir o indivíduo de situações sociais a que ele possa ter acesso de um bem 

cultural valorizado pela sociedade. 

 

É preciso garantir, sim, a todos os brasileiros o reconhecimento (sem o tradicional 

julgamento de valor) da variação lingüística, porque o mero domínio da norma culta 

não é uma fórmula mágica que, de um momento para outro, vai resolver todos os 

problemas de um indivíduo carente. É preciso favorecer esse reconhecimento, mas 

também garantir o acesso à educação em seu sentido mais amplo, aos  bens culturais, 

à saúde e à habitação, ao transporte de boa qualidade, à vida digna de cidadão 

merecedor de todo respeito. (BAGNO, 2007, p.70)  

 

É necessário respeitar a diversidade cultural expressa pelo uso das variedades 

linguísticas, pois o acesso à norma padrão não acabaria com problemas sociais graves, mas 

também não pode ser motivo de preconceito linguístico.  

Não é possível apenas deixar com que o não acesso à norma padrão torna-se mais um 

motivo de exclusão social para os indivíduos carentes, que em geral, são os alunos da rede 

pública, que sofrem com a falta de acesso à educação ampla e aos bens culturais. 

 Nas aulas de leitura, os livros didáticos e os PCNs priorizam o estudo dos gêneros 

textuais. Temos como referência os estudos do russo Mikhail Bakhtin, que ficou conhecido 

como teórico e historiador literário, com destaque para as obras analisadas de Dostoiévski. 

Estudar os gêneros do discurso significa usar as interações sociais pelo processo de 

comunicação e usar a língua em situações orais e escritas com intencionalidade de produção 

de acordo com os recursos linguísticos usados naquela situação comunicativa. 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. 

Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão 

multiformes quanto os campos da atividade, o que, é claro, não contradiz a unidade 

nacional de uma língua.  O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 

(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele 

campo da atividade humana. Esses enunciados  refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 

de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 

da língua, mas acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três 

elementos- o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional- estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de ut ilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis  de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 261 e 262) 

 

 

O uso da linguagem está ligado à atividade humana e por isso é tão diversificado, 

dependendo de uma construção, isto é, de onde se fala, reunindo intencionalidade, com as 
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escolhas linguísticas para que ocorra a comunicação e elaborando enunciados, produzimos os 

gêneros do discurso. 

A teoria de Bakhtin compreende o estudo dos gêneros textuais e discursivos e por 

isso influenciou o estudo sobre a análise do discurso. Mostra que o estudo do discurso não 

pode ser um ato individual, mas uma manifestação das interações sociais. Assim, afirma Brait 

(2015, p.95): 

 

As formas de representação e de transmissão do discurso de outrem, parte 

integrante, constitutiva de qualquer discurso, quer essa heterogeneidade seja 

marcada, mostrada ou não, bem como a natureza social e não individual das 

variações estilísticas configuram em Marxismo e filosofia da linguagem um 

momento de formalização da possibilidade de estudar o discurso, isto é, não 

enquanto fala individual, mas enquanto instância significativa, entrelaçamento de 

discursos que, veiculados socialmente, se realizam nas e pelas interações entre 

sujeitos. 
 

A teoria de Bakhtin pauta-se pelo estudo do discurso não numa perspectiva 

individual, mas veiculado nas e pelas interações sociais entre os sujeitos envolvidos. Outro 

ponto apontado por Brait sobre a teoria de Bakhtin.  

O ensino de Língua Portuguesa encontrado na teoria de Bakhtin afirma que os textos 

produzidos pelo aluno e para o aluno devem fazer sentido e o discurso é construído 

socialmente nas interações sociais além de uma composição coletiva e não individual. 

No estudo dos textos literários, é possível destacar os trabalhos de Antonio Candido 

e Alfredo Bosi. Esses autores representam um estudo teórico sobre a produção literária no 

Brasil, não apenas com historicidade, mas apontando elementos críticos da produção de 

diferentes escritores, ao longo da trajetória histórica e literária. 

O ensino de literatura na escola perpassa pela história da literatura brasileira, mas 

também o uso constante de textos literários para os alunos conhecerem a história, a produção 

literária e os gêneros literários distintos, tais como: poesia, crônica, conto, novela e romance. 

No ensino de Língua Portuguesa, os textos literários também são comumente usados 

como modelos de uso adequado da norma padrão, ainda que escritos em séculos diferentes, 

representam o prestígio do uso do português na norma padrão. Embora, esse recurso da 

didática do português seja postulado por atividades de que a análise linguística deve ser 

contextualizada pelo uso do aluno, para que o ensino faça sentido para quem aprende, teoria 

defendida por Geraldi. 

No campo da educação, os professores que citaram Freire não justificaram a escolha. 

Mas um viés possível é a aproximação do conteúdo da realidade com o mundo aluno, porque 
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essa é uma afirmação consolidada pelo pesquisador. Tal escolha propicia certa relevância em 

entendermos um pouco da concepção teórica freiriana e compreender as possíveis relações 

com o ensino de Língua Portuguesa. Cabe ao professor pensar que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para essa produção ou construção e entender que  

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, 

historicamente, mulheres e homens descobriram que era preciso ensinar. Foi assim, 

socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam 

que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de 

ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras, ensinar se diluía na 

experiência realmente fundante de aprender. (FREIRE, 2000, p. 26). 

 

 

Freire mostra que ensinar e aprender são verbos que estão interligados e, por isso, é 

possível usar maneiras e metodologias para ensinar. No entanto, aprender tornou-se mais 

importante que ensinar, ou seja, é necessário garantir a aprendizagem. 

Para o educador, ensinar exige: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes 

do educando; criticidade; estética; ética; corporificação das palavras pelo exemplo; risco; 

aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a 

prática; reconhecimento e assunção da identidade. Dentre esses aspectos, é possível enfatizar 

os saberes do educando e reflexão crítica sobre a prática e pensar  

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a consciência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 

vida? Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 

curriculares fundamentais  aos alunos e a experiência social que eles têm como 

indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal 

descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética de classe embutida 

neste descaso? (FREIRE, 2000, p. 33-34). 

 

   

Nesse excerto, o pesquisador estabelece a necessidade de vincular o conteúdo das 

disciplinas específicas com a realidade social dos educandos. Isso aplica - se ao ensino de 

Língua Portuguesa, pois estudar língua é estudar um fenômeno vivo, social, e em uso no 

processo de comunicação entre as pessoas. Por isso, possibilitar que o aluno conheça a 

realidade com diferentes estratégias de aula e de uso da língua seria uma forma de colocar em 

prática o questionamento proposto. 

Outra percepção de aproximação entre teóricos com a teoria de Freire é a citação 

defendida por Geraldi, conforme descrito abaixo. 
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Não nos parece ser o caso e cremos estar mais próximos, na proposta global de 

ensino de português que estamos desenvolvendo, das posições defendidas por Paulo 

Freire, especialmente da precedência da leitura do mundo sobre a leitura da palavra, 

isto porque na leitura de textos curtos, na produção de textos e na prática da análise 

linguística, os atos do mundo são nossos tópicos  básicos. E porque acreditamos que 

se aprende a ler lendo. E aprende a ler não o aluno que lê nos livros, o quê nós , 

professores, lemos. A liberdade com que o aluno tem abordado os livros que lê 

decorre do não privilégio a um único sentido do texto, mas àqueles sentidos que a 

experiência de mundo de cada leitor, atribui ao livro que lê na produção de sua 

leitura (GERALDI, 1984, p. 100). 

 

Freire considera preponderante, no processo didático-pedagógico, reconhecer o 

conhecimento de mundo do aluno, pois não existe nenhum tipo de aquisição de conhecimento 

que não perpasse anteriormente à leitura de vida do educando. “E isso tudo vem explicitado 

ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura de mundo” que precede sempre a “leitura da 

palavra” (FREIRE, 2000, p. 90). Por isso, 

 

Na verdade, meu papel de professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é apenas o de 

me esforçar para, com clareza máxima, descrever a substantividade do conteúdo 

para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental, ao falar com clareza sobre o objeto, 

é incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, produza a 

compreensão do objeto em lugar de recebê-la, na íntegra, de mim. Ele precisa se 

apropriar da inteligência do conteúdo para que a verdadeira relação de comunicação 

entre mim, como professor, e ele, como aluno se estabeleça. É por isso, repito, que 

ensinar não é transferir conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar 

o perfil do conteúdo transferido no discurso vertical do professor. Ensinar e aprender 

têm que ver com o esforço metodicamente crítico do professor de desvelar a 

compreensão de algo e com o empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando 

como sujeito em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor ou 

professora deve deflagrar. (FREIRE, 2000, p. 133-134). 

 

 

A prática, usando a leitura em aulas de língua portuguesa, torna-se importante 

quando conseguimos associar a palavra ao texto e, consequentemente, à realidade dos nossos 

conhecimentos, o mundo em que vivemos. A leitura nos leva a conhecer novos mundos, 

comparando o conhecido com o desconhecido, ampliando e enriquecendo nossa capacidade 

de compreensão, de crítica e discussão, inserindo o leitor num verdadeiro círculo de leitura. 

Assim, a leitura bem orientada, respeitando o conhecimento de mundo de educando, dá a ele a 

oportunidade de crescer, de sentir-se respeitado. 

A leitura e a realidade fundam-se harmonicamente. O ato de ler é complexo porque 

quando bem feito traz vivência do passado, interpretação do texto lido, visão de mundo. É 

necessário observar que a grande quantidade lida não importa, o importante é compreender e 

entender o que se leu. “Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do 
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texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto” (FREIRE, 1997, p. 11). 

Consideramos interessante a opção por Freire, sendo que é o único pesquisador da área 

da educação e não do ensino específico de português para alunos do Ensino Médio, pois sua 

experiência foi com a alfabetização de adultos. Porém, deixou contribuições significativas, 

tais como: a relação entre linguagem e realidade, o conhecimento de mundo do aluno deve ser 

respeitado e a leitura de mundo precede a leitura da palavra, conceitos relacionados 

diretamente ao ensino de Língua Portuguesa, pois perpassa pela opção política dos 

professores. 

O educador precisa ter vontade de fazer bem feito, sendo um grande conhecedor, 

evidenciando sua experiência para a aprendizagem do aluno, a cultura do aluno afim de 

transformá-lo num homem capaz de comparar e conhecer o seu mundo, verificando seus 

direitos e deveres com a oportunidade de ampliar seus conhecimentos por meio de 

metodologias adequadas, para assim possibilitar o acesso ao ensino e prática da leitura e da 

escrita. 

Os outros dois estudiosos citados, Rojo e Cereja. Rojo dedica-se ao ensino de Língua 

Portuguesa com publicações que dialogam com os PCNs e visa um tipo de diálogo entre a 

teoria e a prática de sala de aula. William Roberto Cereja é autor de livros didáticos e 

auxiliam na prática o trabalho do professor em sala de aula. É um representante que enseja o 

senso comum porque se apropria do que os teóricos e documentos oficiais determinam para o 

ensino de Língua Portuguesa e produz material didático para os professores. 

Em resumo, percebe-se que os professores citaram muitos autores que tratam do 

ensino de línguas com perspectivas diversas e até mesmo conflituosas entre elas, no entanto, 

citam apenas um autor da educação. Demonstram assim um conhecimento específico e 

baseado em uma racionalidade científica construída por diversas teorias, que através do tempo 

debruçaram-se sobre a temática do ensino e da aprendizagem da língua. 

 

2.5.2 O uso das aulas expositivas em conjunto com metodologias específicas do ensino do 

português 

 

Após pensarmos em ensino de Língua Portuguesa, devemos pensar no meio pelo 

qual os professores usam para alcançar os seus objetivos e levar o conhecimento até o aluno. 

A metodologia torna-se importante porque é como o professor faz na prática. Ela define as 
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escolhas que fazemos para conduzir os conteúdos propostos aos alunos, garantindo a melhor 

forma de conseguir fazer o elo entre ensino e aprendizagem para o professor e os alunos. 

Segundo Vasconcellos (1992), o caráter da escolha metodológica está ligado à 

questão de como o homem é formado no processo de ensino e aprendizagem. Temos a 

aquisição do conhecimento pela concepção tradicional, acontecendo por meio da transmissão, 

do depósito e a concepção dialética do conhecimento, o meio da aquisição do conhecimento 

acontece pela relação com o outro e seu mundo. 

 

Pesquisas pedagógicas demonstram cientificamente aquilo que percebemos pela 

nossa observação atenta no cotidiano da escola: a situação atual em sala de aula, em 

grandes linhas, pode ser caracterizada como baseada numa metodologia 

"tradicional", de cunho academicista. (VASCONCELLOS, 1992, p.1) 

 

 

Historicamente, os professores utilizam essa prática pedagógica por ser uma forma 

de transmissão do conhecimento, por isso, os professores ainda adotam uma postura de 

transferir o conhecimento para o aluno, caracterizando a metodologia tradicional de ensino. 

O presente estudo exploratório pretende analisar se o uso desse tipo de metodologia  

ainda se repete nos dias atuais, isto é, se os professores ainda utilizam a exposição como meio 

recorrente de suas aulas e a figura do professor ainda é ativa no processo e o aluno passivo no 

processo de aprendizagem ou se mudaram as perspectivas: não se transfere mais o 

conhecimento, no entanto, possibilita-se caminhos para aprendizagem e o aluno é ativo nesse 

processo. 

Outra perspectiva adotada foi a concepção dialética, em que os fatores externos, tais 

como a relação entre seus pares, os colegas, a relação com o adulto, o professor e o mundo, 

suas experiências de vida devem ser consideradas no processo e o aluno torna-se  protagonista 

nesse cenário. 

 

A teoria dialética do conhecimento nos aponta que o conhecimento se dá 

basicamente em três grandes momentos: a Síncrese, a Análise e a Síntese. Ora, 

sendo essa dinâmica de conhecimento universal, vale também para a situação 

pedagógica. Ocorre, no entanto, que a sala de aula tem uma especificidade, qual 

seja, o processo de conhecimento por parte dos educandos é dirigido pelo educador. 

Em função desta situação, tem-se a necessidade de uma tarefa de caráter 

pedagógico, referente à mobilização para o conhecimento, o que quer dizer que cabe 

ao educador não apenas apresentar os elementos a serem conhecidos, mas despertar, 

como freqüentemente é necessário, e acompanhar o interesse dos educandos pelo 

conhecimento. A partir disso, o educando deve construir propriamente o 

conhecimento, até chegar a elaborar e expressar uma síntese do mesmo .  

(VASCONCELLOS, 1992, p.1) 
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Essa teoria destaca três aspectos no processo metodológico: Síncrese, Análise e 

Síntese. O professor mobiliza e acompanha os estudantes para o interesse pelo conhecimento, 

articula possibilidades de análise sobre o objeto e possibilita a síntese. A figura do professor 

funciona como um “mediador” no processo, tratado aqui com a função de dirigir o processo. 

Além da concepção pedagógica da metodologia usada em sala de aula, consideramos 

pertinente que o professor deve relacionar com coerência os conteúdos e os meios de 

aplicação. Desta forma, o ensino de língua portuguesa deve ter uma articulação entre os 

conteúdos de ensino e os métodos que possam garantir os objetivos dos professores. No grupo 

de professores, as palavras evocadas diante do indutor metodologias foram: 

 

Quadro 3: Pensamento sobre metodologia de ensino 

Participante Respostas 

A Conhecimento Criatividade Prontidão 

B Aprendizagem Aptidão  Criatividade 

C Métodos Prática  Aprendizagem 

D Flexibilidade Criatividade Aptidão 

E Interação Aprendizagem Flexibilidade 
F Aplicabilidade Flexibilidade Resultado 

 

As palavras mais citadas foram flexibilidade (f:3) e aprendizagem (f:3), sendo que 

ambas foram citadas em primeiro segundo e terceiro lugar, o que daria uma média de ordem 

de citação igual a 2. As palavras criatividade (f:3) e aptidão (f:2) foram citadas em segundo e 

terceiro lugar, com média de ordem de citação igual a 2,5. É importante ressaltar que embora 

a pergunta foi em forma de evocação, não cabe nesse contexto, pelo número de participantes e 

pelo objetivo qualitativo da questão, realizar uma análise através da Tabela de Vérgès, pois o 

objetivo dessa pergunta foi apenas o de explorar os significados do termo indutor 

metodologias para os professores participantes desse estudo (SPADONI & TORRES apud 

FLAMENT e ROUQUETTE, 2008). 

As duas palavras mais citadas (flexibilidade e criatividade) relacionam-se 

diretamente com a metodologia de ensino porque o processo de criação deve ser algo inerente 

ao professor e o ritmo deve ser dinâmico, procurando atrair o aluno para o processo de ensino 

e aprendizagem, exigindo mudanças contínuas e adaptações do professor às necessidades dos 

alunos. 

A terceira palavra foi aprendizagem e acontece para o aluno. Quando as professoras 

citaram essa palavra, pensaram no resultado esperado pelo processo de ensino e 
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aprendizagem. “Aprender requer uma atividade intelectual. Só se engaja em uma atividade 

quem lhe confere sentido. Quando esse sentido é afastado do resultado visado pela ação de 

estudar, o engajamento nesta é frágil” (CHARLOT, 2013, p.146). 

A palavra aptidão (f:2) e tem como sentido literal “disposição inata ou adquirida 

(para determinada coisa)”. Essa palavra remete que a representação do termo indutor 

metodologia de ensino esteja ligada à capacidade para executar ações, podendo ser inatas, ou 

seja, nasce com uma característica da didática ou adquirida, isto é, pode se ter no decorrer da 

nossa vida. As demais palavras, possivelmente, citadas com frequência (f1): conhecimento, 

prontidão, métodos, práticas, interação, aplicabilidade e resultado. 

Com relação à palavra flexibilidade relacionada com metodologia citada por algumas 

participantes, surgiu uma discussão e concordância com relação ao pensamento desse grupo 

de professoras, veja a seguir: 

 

Fragmento 7- Professora A 

Boa tarde. Desculpa, a pergunta não foi para mim, mas eu gostaria de participar da  

resposta.vocês me perdoem, ta? Então, (nome da mediadora), acho que elas 

quiseram dizer da capacidade de se adequar a situação. Entende? Aquela 

flexibilidade. Você faz um programa, um planejamento, mas você chega em sala de 

aula e você vê que não é aquilo que, que ...vai ser necessário. Não é aquilo que vai 

dar certo para aquele dia, para aquela turma. Foi assim que eu entendi. Meninas , eu 

entendi certo o pensamento de vocês ? Ou não tem nada a ver o que eu pensei? Foi 

assim que eu pensei... (transcrição de áudio) 

 

Fragmento 8- Professora D 

Isso. (Aplausos) 

    

Fragmento 9- Professora B 

Vc entendeu certo, muitas vezes preparamos uma aula e qdo  começamos os 

trabalhos percebemos que precisamos mudar a metodologia, p/ a atividade ter o 

resultado pensado/esperado. 

 

Fragmento 10- Professora E 

Precisamos mudar sempre! Ensinamos na diversidade, pois a turma é heterogênea. 

 

 Fragmento 11- Professora A 

 Concordo, meninas.  

 

A flexibilidade associada à liberdade de mudar o planejamento em função do perfil 

da turma e das necessidades do grupo é uma característica importante para esse grupo de 

professores. Nem sempre o que foi planejado atende às exigências e carências de 

aprendizagem do grupo de alunos que possui características diferentes e por isso o professor 

deve sempre estar disposto a mudar a rota. 
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É válido ressaltar que o grupo interage mais uma vez na discussão, consolidando o 

grupo focal como estratégia para atingir os objetivos da pesquisa. A professora A entra na 

discussão sem nem mesmo ter escolhido a palavra flexibilidade e provoca as demais para um 

posicionamento. A professora D escolhe a batida de palmas (o aplauso) demonstrando o uso 

de uma linguagem multimodal para expressar a concordância com a outra participante. O 

discurso da professora E é no plural, englobando o grupo de professores e não só a opinião 

dela. E a professora A fecha essa discussão sinalizando que concorda com as demais.  

As professoras apresentaram várias metodologias, quando o assunto foi o que você 

usa em sala de aula. As respostas contempladas, em sua maioria, foram com relação aos 

métodos: aula expositiva ou aula expositiva dialogada associada a outras atividades, como 

trabalhos em grupos. 

 

Fragmento 12: Professora C 

Aula expositiva e dialogada, atividades em duplas, debates, leitura e discussão em 

textos e temas diversos, seminários, produções textuais individuais e em grupo, entre 

outros... concordo com as opiniões apresentadas, todas contribuem para uma 

aprendizagem significativa e que visa a interação social, sendo fundamental para o 

processo de comunicação. 

 

Fragmento 13: Professora E 

Utilizo aulas expositivas,  pois gosto de ministrar uma linguagem que eles entendam 

de uma maneira descontraída. 

 

Fragmento 14: Professora F 

Aula expositiva, debate, pesquisa, leitura de texto escrito e charges, escrita e 

reescrita de textos, música, filmes, documentários, propagandas apresento os temas, 

deixo livre as discussões, depois direciono pedagogicamente os trabalhos, evito falar 

minha opinião sobre os temas, apresento opinião quando necessária intervenção, 

como por exemplo, “a cultura da violência”. Valorizo falas e peço cuidado. Estudo 

gramatical contextualizado, mas valorizo o ensino de regras. 

 

Assim, o conteúdo da resposta das professoras C, E e F corrobora com a descrição de 

Libâneo sobre aula expositiva. Elas apontam a aula expositiva como recurso e atividades da 

didática da Língua Portuguesa. 

 

O método expositivo é bastante utilizado em nossas escolas, apesar das críticas que 

lhe são feitas, principalmente por não levar em conta o princípio da atividade do 

aluno. Entretanto, se for superada essa limitação, é um meio importante de obter 

conhecimentos. A exposição lógica da matéria continua sendo, pois, um 

procedimento necessário, desde que o professor consiga mobilizar a atividade 

interna do aluno de concentrar-se e de pensar, e a combine com outros 

procedimentos, como o trabalho independente, a conversação e o trabalho em grupo. 

(LIBÂNEO, 1990, p. 161). 
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Libâneo considera aula expositiva como método recorrente e criticado, pois o aluno é 

tomado como ser passivo no processo e acaba retomando a concepção tradicional como 

metodologia. Porém, apresenta que se essa condição for superada com a mobilização do ato 

de pensar do aluno e uso de outros métodos na prática, a aula expositiva torna-se um recurso 

indispensável. O grande entrave é até que ponto o professor consegue não ser mero reprodutor 

do conhecimento acumulado ao longo dos anos usando práticas de exposição do conteúdo.  

A professora F apresentou uma metodologia de ensino, que é a escrita e reescrita dos 

textos, que se fundamenta na didática da Língua Portuguesa, como destaca Geraldi. 

 
 

Considero a produção de textos (orais e escritos) como ponto de partida (e ponto de 

chegada) de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua. E isto não apenas 

por inspiração ideológica de devolução do direito à palavra às classes 

desprivilegiadas, para delas ouvirmos a história, contida e não contada, da grande 

maioria que hoje ocupa os bancos escolares. Sobretudo, é porque no texto que a 

língua –objeto de estudos –se revela em sua totalidade quer enquanto conjunto de 

formas e de seu reaparecimento, quer enquanto discurso que remete a uma relação 

intersubjetiva constituída no próprio processo de enunciação marcada  pela 

temporalidade e suas dimensões. (GERALDI, 1997, p. 135).  

 

 

O autor defende o estudo da língua portuguesa pautado no processo que tem no texto 

início e fim em si mesmo, mostrando que as aulas de língua portuguesa devem ter como 

sustentáculo diferentes tipos de textos e que a produção de textos deve ser tanto oral quanto 

escrita. Práticas como debates, seminários, produções individuais e em grupo são exemplos de 

uso da língua, como defende esse autor. É válido acrescentar que o pesquisador fundamenta 

seus estudos em Paulo Freire, Vygotsky e Mikhail Bakhtin. 

Atividades diferenciadas são propostas de todas as professoras. Mas o como elas 

fazem isso, não fica explícito. A professora A, por exemplo, afirmou diversificar atividades 

do conteúdo, usar textos diferentes, mas como dar aula não foi mencionado. 

 

Fragmento15: Professora A 

Acho que compreendo aula “expositiva” de modo diferente... porque compreendo 

como fala, quadro e giz.  Nesse caso, uso mais quando o assunto é gramática . De 

modo geral, procuro intercalar: texto impresso, livro didático, música, análise de 

charges e propagandas... sempre buscando diversificar. 

 

Quando o grupo foi questionado pela moderadora por fazer uso de aulas expositivas 

com frequência apareceu uma tendência a teorias da aprendizagem de cunho humanista. O 

Humanismo é uma teoria que busca aproximar o conhecimento da realidade dos alunos. O 

diálogo entre “teoria e prática” visa essa perspectiva. Veja o fragmento das professoras C e B. 
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Fragmento 16: Professora C 

Uso aulas expositivas e dialogadas... acho importante a interação com o 

aluno...verificar o conhecimento dele...mas são aulas que buscam d ialogar teoria e 

realidade ... a fim de aproximar da realidade dele. A partir da realidade e do uso 

diverso da linguagem e dos textos vou inserindo os conteúdos para que possamos 

juntos refletir sobre a prática. 

 

Fragmento 17: Professora B 

Uso as aulas expositivas dialogadas para explicar análise gramatical e também para 

verificar a compreensão e visão de mundo dos alunos sobre assuntos diversos e 

gosto também de levar coletâneas sobre assuntos polêmicos para despertar a 

curiosidade e incentivar os alunos na construção da exposição e argumentação das 

ideias. 

 

 

As professoras C e B consideram importantes as aulas expositivas dialogadas porque 

conseguem aproximar mais a teoria da realidade do aluno e ocorre maior interação do aluno 

com o conteúdo durante as aulas. Isso pode ser visto na explicação de Freire. 

 

O educador, como quem sabe, precisa reconhecer, primeiro, nos educandos em 

processo de saber mais, os sujeitos, com ele, deste processo e não pacientes 

acomodados; segundo, reconhecer que o conhecimento não é um dado aí, algo 

imobilizado, concluído, terminado, a ser transferido por quem o adquiriu a quem 

ainda não o possui. (FREIRE, 2000, p. 3-4). 

 

   
O aporte teórico de Freire demonstra como o aluno deve ser protagonista no processo 

de ensino e aprendizagem. As falas das professoras reiteram a defesa de Freire. A professora 

C afirmou “acho importante a interação com o aluno”; a professora F disse “valorizo as falas” 

e a professora B assegurou “concordo com as opiniões apresentadas, todas contribuem para 

uma aprendizagem significativa e que visa à interação social, sendo fundamental para o 

processo de comunicação”.  

Essa aproximação da teoria com a visão de mundo do aluno é defesa de Paulo Freire 

para um ensino mais significativo. Embora, a experiência de Freire seja com a alfabetização 

de adultos, as referências sobre leitura e escrita são pertinentes durante o processo de contato 

com a língua, em que a compreensão do mundo e a compreensão das palavras caminham 

simultaneamente. 

 

Desde o começo, na prática democrática e crítica, a leitura do mundo e a leitura da 

palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e da escrita se dá a partir 

de palavras e de temas significativos à experiência comum dos alfabetizandos e não 

de palavras e de temas apenas ligados à experiência do educador. A sua leitura do 

real, contudo, não pode ser a repetição mecanicamente memorizada da nossa 

maneira de ler o real. (FREIRE, 2000, p. 6). 
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A professora B também tem uma exposição semelhante a das professoras C e F 

porque elas defendem a valorização da fala do aluno ou o respeito pelo conhecimento prévio e 

não à aprendizagem do conteúdo sistemático desvinculado da realidade do aluno, além de se 

preocuparem em atrair a curiosidade dos alunos. 

Esta professora também antecipa a discussão sobre a finalidade da aprendizagem da 

língua portuguesa ao utilizar a palavra interação que remete a uma proximidade com a 

proposta de Vygotsky sobre interação social, além do que ele cita duas linhas possíveis de 

desenvolvimento: uma biológica e a outra sócio-cultural. 

 

Podem-se distinguir, dentro de um processo geral de desenvolvimento, duas linhas 

qualitativamente diferentes de desenvolvimento, diferindo quanto à sua origem: de 

um lado, os processos elementares, que são de origem biológica; de outro, as 

funções psicológicas superiores, de origem sócio-cultural. A história do 

comportamento da criança nasce do entrelaçamento dessas duas linhas. A história do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores seria impossível sem um 

estudo de sua pré-história, de suas raízes biológicas, e de seu arranjo orgânico. 
(VYGOTSKY, 2003, p.34). 

 

Vygotsky defende a junção entre os elementos biológicos e a questão social e 

cultural como processos elementares essenciais ao desenvolvimento humano. Por isso, o 

indivíduo precisa para garantir sua aprendizagem por meio do uso de estruturas biológicas e 

da influência do meio social, fatores determinantes para sua aprendizagem e vivência em 

sociedade. 

Outra professora fez referências aos termos citados pelas demais participantes, mas 

apresentou uma referência ao construtivismo e ao método comparativo. 

 

Fragmento 18:Professora A 

Uso muito o método comparativo e construtivista. Procuro ao máximo associar o 

conteúdo a exemplos práticos e cotidianos. Também uso os mesmos recursos que as 

colegas. Quanto ao que foi colocado antes, tire duas dúvidas: 1- eu associo resultado 

à metodologia e não à avaliação. Gostaria de entender o raciocínio da colega. 2- 

Gostaria que a colega que falou sobre aptidão explicasse por que ela acionou essa 

palavra. 
   

A participante cita o método comparativo usando-o com recorrência no ensino de 

língua portuguesa, por meio da intertextualidade e da interdiscursividade, pois auxiliam no 

processo de interpretação, reconhecendo semelhanças entre os gêneros textuais, livros, estilos 

de escrita. Reitera a prática já discutida sobre a aproximação do conteúdo com a prática. A 

professora A também promove interação com outras participantes, concordando com os 
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recursos usados por elas. Ao dizer que é construtivista, a professora abre a possibilidade de 

encontro teórico com Charlot (2013, p.112) sobre o Construtivismo: 

 

Ser construtivista não significa ser moderno ou atual, mas negar o modelo 

tradicional de aula, que tem por sequência da exposição dos conteúdos a 

sistematização de exercícios. Mas ser um professor que levanta questionamentos, 

que leva o aluno a pensar e resolver problemas”. 

 
A afirmação da professora A, ao dizer que usa o método construtivista é uma forma 

de negar o modelo tradicional, até porque há muitas críticas ao método, portanto, ser 

construtivista é a negação de ser tradicional. Sendo assim torna-se uma professora que leva o 

aluno a pensar e não repetir ideias. 

A professora F também tirou a dúvida da professora A porque escolheu a palavra 

resultado no uso das metodologias. 

 
Fragmento 19-professora F 

O resultado é no sentido de que a metodologia aplicada deu certo ou foi necessário 

outra para realização dos trabalhos. 

 

Isso corrobora como pensamento da professora A. Apresentou outro dado relevante, 

a palavra resultado, pode ser entendida aqui, como o caso dos alunos que estão se preparando 

para o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) ou outros objetivos propostos pelas 

professoras e isso está ligado ao uso das metodologias adequadas, ou seja, a aprovação desses 

alunos depende do meio utilizado pelo professor para que o aluno se aproprie dos 

conhecimentos estabelecidos. A opção por pensar no ENEM é porque são professoras do 

Ensino Médio e uma das premissas é aprovar os alunos no exame no final do curso, por isso, 

as metodologias usadas precisam atingir os objetivos de ensino e aprendizagem, pensando por 

esse foco. 

Ainda com a apresentação das respostas sobre as metodologias utilizadas. 

 

Fragmento 20 – Professora B 

Aula expositiva, debate, discussão de coletânea de textos, trabalho a gramática 

contextualizada, procuro fazer com que os alunos entendam o que é adequado e 

inadequado em cada situação de comunicação! Valorizo a participação dos alunos! 

Quando citei aptidão foi pensando nos professores, que necessitam disso para 

conseguir um mínimo de aprendizagem! 

 

Enfatizando a ruptura com o ensino mecânico e tradicional, a professora D cita a 

aprendizagem baseada em projetos e o ensino construído por meio do estudo dos gêneros. 

 

Fragmento 21: Professora D 
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Concordo com a professora B. Papel essencial do professor. É minha metodologia. 

A proposta do ensino da Língua Portuguesa é a quebra de paradigmas tradicionais! 

O objetivo agora é a aprendizagem baseada em projetos e cada vez mais reflexiva e 

contextualizada. É de suma importância, também, é utilizar plataformas 

educacionais virtuais; pois os estudantes estão inseridos no meio da tecnologia. O 

ensino da LP (recursos linguísticos e produção de texto) é o construído através do 

estudo dos gêneros. 

   

O registro da professora D confirma a afirmação de Charlot, pois reitera a ruptura do 

ensino tradicional e sugere que a aprendizagem seja construída em forma de projetos. Outra 

perspectiva oriunda dos estudos de Paulo Freire e levados à escola. A professora também 

articula, em sua resposta, a relação do ensino e aprendizagem com a metodologia. 

 No grupo focal existe uma predileção pelo uso de aulas expositivas, mas por que 

isso acontece?  

 

Fragmento 22- Professora C 

Uso aulas expositivas e dialogadas... acho importante a interação com o 

aluno...verificar o conhecimento de mundo dele... mas são aulas que buscam 

dialogar teoria e realidade... A fim de aproximar da realidade dele. A partir da 

realidade e do uso diverso da linguagem e dos textos vou inserindo os conteúdos 

para que possamos juntos refletir sobre a prática. 

 

Fragmento 23- Professora B 

Utilizo aulas expositivas, pois gosto de ministrar uma linguagem que eles entendam 

de uma maneira descontraída... 

 

Fragmento 24- Professora A 

Acho que compreendo a aula “expositiva” de modo diferente... porque compreendo 

como fala, quadro e giz. Nesse caso, uso mais quando o assunto é gramática . De 

modo geral, procuro intercalar: texto impresso, livro didático, música, análise de 

charges e propagandas... sempre buscando diversificar. 

Relacionar a aula à vida ou à prática é conseqüência das análises e possíveis 

discussões. 

 

Fragmento 25- Professora E 

Uso as aulas expositivas dialogadas para explicar análise gramatical e também para 

verificar a compreensão e visão de mundo dos alunos sobre assuntos diversose gosto 

também de levar coletâneas sobre assuntos polêmicos para despertar a curiosidade e 

incentivar os alunos na construção da exposição e argumentação de ideias. 

 

Fragmento 26- Professora D 

Oi! Me desculpe a demora! Aulas expositivas são fundamentais, mas são 

diferenciadas Os (as) estudantes podem participar e auxiliar também na exposição 

dos conteúdos. O bacana é que temos as mídias ao nosso favor... Apresentar os 

conteúdos no prezi, lousa com a participação dos alunos. 

 

 Dois pontos de atenção na fala das participantes: a aula expositiva é usada com 

frequência, mas a dialogada é uma forma de tentar romper com a visão de que o aluno torna-

se passivo neste tipo de aula, rompendo, então, com o modelo de aula tradicional. Mas até que 

ponto ocorre esse rompimento e o aluno interage no processo? Por que a aula expositiva é tão 
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frequente?  Os professores de Língua Portuguesa no Ensino Médio sofrem determinada 

pressão, na medida, que existe uma certa pressão por meio dos órgãos de gestão das escolas, a 

Secretaria Estadual de Educação e a própria equipe gestora, gestor e coordenador, para que os 

alunos apresentem bons resultados nos processos de avaliação externa, como o ENEM, por 

exemplo. Talvez isso e uma necessidade de que o aluno se aproprie de determinados 

conteúdos e faz com que os professores usem com tanta recorrência a exposição de conteúdos. 

Outro ponto pertinente foi que a exposição de conteúdos é mais frequente no ensino 

da gramática, parte da linguística – um dos subeixos da língua portuguesa. Talvez porque o 

ensino de regras esteja mais vinculado à concepção metodológica tradicional. 

Outra visão apresentada é que a exposição é uma forma de comunicação, ou seja, o 

professor pode aproximar-se mais do aluno e por meio disso relacionar teoria e prática para 

que o acesso ao conhecimento faça mais sentido para o aluno. Para alguns desses professores, 

a comunicação e a expressão é uma forma por meio de adquirir a linguagem, interagir com o 

outro e verificar até que ponto as aulas expositivas podem garantir a interação da condição 

humana é um ponto de observação para cada professor na prática educativa. 

 

2.5.3 Aprendizagem da Língua, o ensino das variedades linguísticas e o respeito na profissão 

do professor 

 

Pensar no processo de aprendizagem é pensar nas relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos no intra (escola), no extra (relações sociais) e nos processos mentais dos mesmos 

para alcançar a aprendizagem dos conteúdos. 

 

Assim, percebemos que se nega qualquer tentativa de explicação referente a uma 

concepção de natureza humana e imutável, a qual necessitaria apenas aflorar e se 

desenvolver ao longo da vida do indivíduo. Não há natureza humana, o humano se 

constitui pela relação do homem com a realidade, não só enquanto processo 

historicamente produzido. A condição humana é construída sócio -historicamente, 

nas relações sociais e na ação dos homens sobre a realidade. (ROSA; ANDRIANNI, 

2002, P. 267) 

 

Desta forma, aprender a língua ou qualquer conhecimento é uma construção nas 

interações humanas e são nessas atividades sociais que o homem constrói sua identidade e sua 

razão humana diante da realidade. As professoras foram questionadas sobre como os alunos 

aprendem Língua Portuguesa e apresentaram opiniões diferentes sobre isso. 
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Fragmento 27: Professora C 
Não há uma forma única de aprendizado visto que os alunos têm suas habilidades 

específicas e compreendem os conteúdos de forma particular. Dessa forma, falar 

sobre aprendizado é bastante complexo e amplo. Pensando assim, o diálogo, a 

leitura e as várias situações que envolvem a linguagem s ão formas bem comuns de 

acesso à língua e de acesso ao conhecimento dela. O envolvimento do aluno em 

situações formais e informais propostos em sala de aula incitam o aluno a conhecer a 

língua portuguesa. Assim, o contato com textos diversos, situações comunicativas 

diversas fazem com que o educando vá entrando em contato com a língua e a mesma 

vai ficando mais familiar a ele. Logo, aulas que envolvam os vários us os da 

linguagem podem contribuir de forma significativa com o aprendizado da língua. 

 

Fragmento 28: Professora A 

Os alunos não aprendem a língua. Esta já é parte do indivíduo. Eles podem ou não 

aprender as regras e isso, aprender a norma, será mais provável se eles perceberem 

que a compreensão da regra amplia a criticidade, fortalece a interpretação e favorece 

a defesa de ideias. Mostrar que o conhecimento gramatical revela pressupostos, 

constrói ambiguidades, evidencia opiniões pode ser uma eficiente estratégia. 

 

 

A professora C apresentou uma visão de aprendizagem voltada à interação social e 

valorizou a comunicação do aluno e o contato social como possibilidade de ele aprender a 

língua. Vygotsky tem em sua teoria que o desenvolvimento humano é determinado pela 

relação cultural do indivíduo na sua família, na escola, com os amigos e nas experiências 

individuais de cada um. 

 

Vygotsky rejeitava as teorias inatistas, que pregavam que o homem já nasce com o 

conhecimento potencial. Também rejeitava as teorias comportamentalistas e 

empiristas por duvidar que fosse possível influenciar o desenvolvimento de alguém 

somente pela escolha dos estímulos adequados. Para ele, a pessoa só se forma na 

relação com o outro e com seu meio. (MALHEIROS, 2015, p. 21).  

 

 

Vygotsky acreditava que o processo educativo deve integrar a interação entre as 

pessoas e destas com o ambiente para que aconteça o desenvolvimento intelectual e, por isso, 

essa ação acontece por influência dos pares. É, desse modo, na troca, na discussão com o 

grupo que se dá o processo de construção do conhecimento.  

Em contrapartida, a professora A apresentou a visão inatista, proposta por Chomsky: 

o aluno não aprende a língua, mas nasce com ela. Por isso, 

 

Todo falante domina implicitamente um sistema muito detalhado e preciso de 

procedimentos formais de agrupamento e interpretações de expressões linguísticas. 

Esse sistema é constantemente usado, de modo automático e inconsciente, para 

produzir e entender novas sentenças, uma característica do uso comum da 

linguagem. (CHOMSKY, 2006, p. 6). 
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Chomsky acreditava que a língua é parte de um processo biológico, ou seja, o ser 

humano nasce com a capacidade de procedimentos para adquirir a língua. A língua é parte do 

indivíduo, por isso, mesmo que de forma inconsciente possui as propriedades de linguagem. 

Além da visão inatista, a professora A expôs uma visão de língua ligada ao aprender 

a norma e regras da variedade padrão. Mostrou pontos positivos dessa aprendizagem, mostrou 

como o ensino de regras pode ajudar na construção das ideias e opiniões, e isso pode ser uma 

estratégia eficiente para destacar a importância desse ensino. 

Apenas as duas professoras pronunciaram sobre como o aluno aprende. Não há 

concordância, pois uma defende uma visão inatista e biológica da capacidade do ser humano 

de aprender a Língua Portuguesa e a outra defende a visão sociointeracionista, proposta por 

Vygotsky, de que o homem tem interferência de seu meio social, convivência humana e acaba 

interferindo nesse processo. 

Após entendermos como os alunos aprendem Língua Portuguesa, partimos para o 

pressuposto de que o professor dever ter em mente a finalidade de aprender a Língua 

Portuguesa. Se o professor acredita que o aluno aprende de determinada forma, a finalidade é 

uma prerrogativa para que aconteça a aprendizagem. A intencionalidade era perceber como as 

professoras articulam o objetivo com a didática usada por elas e a finalidade dessa relação, eis 

as respostas das professoras C, D e A.  

 
Fragmento 29: Professora C 

O aluno, ao aprender os princípios que regem a Língua, terá maior possibilidade de 

interagir socialmente em situações formais e informais. A língua materna ele vai 

apreendendo no convívio social nos ambientes que frequenta, mas as regras e 

normas ele vai assimilando na escola através das aulas que possibilitam situações 

diversas de uso e assim ele terá maior facilidade de interpretar e interagir em 

situações diversas. 

 
Fragmento 30: Professora D 

Os estudantes aprendem a língua para resolver problemas relacionados à 

comunicação em diferentes contextos e situações: formais, informais. Mas 

colocações orais e escritas. Sem falar que os recursos linguísticos auxiliam na 

interpretação de textos e contextos .   
 

Fragmento 31: Professora A 

O aluno deve dominar a variedade formal PARA QUE
1
 não seja vítima de opressões 

sociais e PARA QUE possa defender seu espaço na sociedade. Dominando a 

variedade formal, ele pode ler e compreender contratos, redigir diferentes gêneros 

textuais, concorrer a uma maior diversidade de empregos, entre tantos o utros 

aspectos. Porém, também é importante que o aluno (re) conheça a variedade 

linguística e sua importância na construção da própria identidade. 

 
                                                                 
1
 A professora coloca em caixa alta a expressão PARA QUE que significa na linguagem modal 

um aumento na entonação da voz. 
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As professoras C e D defendem o ponto de vista da aprendizagem da língua como 

fator de comunicação, isto é, interação social, mas não excluem o ensino das regras e normas 

na escola, pelo contrário, apresentam que o ensino deve ser centrado no uso das diversas 

situações. 

 

Segundo Vygotsky, os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, 

comportamento volitivo) têm origem em processos sociais; o desenvolvimento 

cognitivo do ser humano não pode ser entendido sem referência ao meio social. 

Contudo, não se trata apenas de considerar o meio social como uma variável 

importante no desenvolvimento cognitivo. Para ele, o desenvolvimento cognitivo é a 

conversão de relações sociais em funções mentais. (MOREIRA, 2011, p. 108).  

 

Isso demonstra coerência entre a finalidade e como o aluno aprende a Língua 

Portuguesa, mostrando que a aprendizagem da linguagem tem ligação com o meio social, em 

situações do uso da língua e isso facilita a própria interação social do indivíduo e seu contato 

com a língua portuguesa. 

Reiterando que outro pesquisador que viabilizou que a construção do discurso e uso 

da linguagem acontece por meio das relações sociais foi Mikhail Bakhtin. 

Por outro lado, a professora A defendeu a ideia de que o aluno deve aprender 

português, significa aprender a variedade padrão para que o indivíduo não sofra opressão 

social e possa ter maior facilidade de encontrar seu espaço social. É válido citar que a 

professora A conhece a importância da finalidade educativa, pois destacou a palavra para que 

para atribuir sentido. Esse ponto de vista demonstra uma visão bem pragmática porque 

defende seu lugar na sociedade e revela que o preconceito linguístico existe socialmente. A 

pessoa que tem acesso à língua padrão consegue ter mais prestígio social. 

 

Infelizmente, porém, essa tendência não tem atingido um tipo de preconceito muito 

comum na sociedade brasileira: o preconceito linguístico. Muito pelo contrário, o 

que vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em programas de televisão 

e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais que pretendem 

ensinar o que é “certo” e o que é “errado”, sem falar, é claro, nos instrumentos 

tradicionais de ensino da língua: a gramática normativa e os livros didáticos. 

(BAGNO, 2007, p.13) 

 

A professora A acredita na existência do preconceito e defende que o aluno que tem 

acesso à norma padrão pode amenizar esse problema social. Portanto, a escola é um lugar que 

pode proporcionar aos alunos o rompimento com o preconceito linguístico, que faz com que 

ele compreenda a sociedade em que está inserido e tenha condições de usar a língua a seu 
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favor em diferentes situações cognitivas e que o aluno não assuma a posição de oprimido 

socialmente pelo não uso adequado da norma padrão. 

No entanto, as três professoras apresentam uma visão utilitarista na finalidade de 

aprender a língua portuguesa. A professora A afirma que aprendendo a norma padrão os 

indivíduos têm melhores oportunidades no mercado de trabalho. As professoras C e D pensam 

na finalidade do ensino da língua para ampliar e colaborar com a convivência social. Os três 

posicionamentos estão de acordo com as políticas realizadas pelos organismos internacionais 

e impostas aos países em desenvolvimento. 

 

A análise de documentos produzidos pelo Banco Mundial e pela UNESCO, neste 

caso, principalmente a Declaração Mundial sobre Educação para Todos de Jomtien 

(1990), possibilitam extrair, ao menos, quatro finalidades educativas escolares: 

educação para satisfação de necessidades básicas, atenção ao desenvolvimento 

humano, educação para o mercado de trabalho e educação para a sociabilidade e 

convivência. (LIBÂNEO, 2016, p. 6). 

 

A educação para a sociabilidade e a convivência pode ser entendida também como 

recurso das finalidades escolares, especialmente para os menos favorecidos socialmente. A 

citação deixa explícito pelo menos três das quatro finalidades apontadas por Libâneo. 

Isso significa que as preocupações de políticas externas para educação faz parte da 

realidade desses professores. Há uma preocupação com fatores externos aos muros da escola e 

que remetem à inserção do indivíduo numa vida social. 

Uma das questões que norteiam a prática de educadores é o valor que sustenta sua 

atuação profissional, apenas as professoras A e C responderam essa pergunta. Veja as 

respostas: 

 

Fragmento 32: Professora C 

Acredito que o professor deve levar em consideração o respeito, pensando na 

diversidade sociocultural existente no Brasil, o conhecimento de mundo do aluno 

com suas experiências também se faz necessário, para assim haver o conhecimento 

partilhado entre professor e aluno e assim as aulas fazerem sentido. A cooperação 

para que haja o dialogismo significativo, pois assim as experiências trocadas serão 

de grande valia para o aluno. Acredito que o respeito, cooperação e a dedicação 

sejam fundamentais para um estudo contínuo do professor a fim de sempre buscar 

métodos que possam tornar o ensino de Língua Portuguesa prazeroso e significativo. 

 

Fragmento 33: Professora A 

Dedicação: para preparar aulas atualizadas e o mais interes sante possível. 

Humildade: para reconhecer que não é o detentor do saber, para reconhecer que o 

aluno tbm tem conhecimento, e, principalmente, para reconhecer que sempre há o 

que aprender. Respeito: porque para pedir é preciso oferecer. 
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As duas respostas das professoras representam valores presentes na proposta de 

Freire. Segundo Freire (2013), superar a contradição entre educador e educandos é uma tarefa 

primordial na relação pedagógica. Desse modo, é necessário romper com os esquemas 

verticais propostos pela educação bancária ou pelos organismos internacionais na educação e 

o caminho viável seria por meio do diálogo. Essa proposta estabelece uma relação conjunta 

entre educador e educando. Aquele não só ensina, mas também aprende na prática de sala de 

aula. 

Freire mostra que por meio do que chama de “educação bancária” o professor é 

aquele que ensina, enquanto o aluno é aquele que memoriza conteúdos. Cabe ao professor 

criar situações problematizadoras que levem o aluno ao conhecimento cognoscente da 

disciplina como forma libertadora e não opressora. “Deste modo, o educador problematizador 

faz, constantemente, seu ato cognoscente, na cognoscitividade dos educandos. Estes, em lugar 

de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o 

educador, investigador crítico também”. (FREIRE, 2013, p. 97). 

Em oposição a essa ideia da educação bancária, ser um educador problematizador 

significa se propor ao diálogo, colocando o aluno como sujeito ativo no processo didático. A 

prática não pode ser mero repasse e memorização de conteúdo, mas uma forma de conhecer 

os sistemas de raciocínio e organização da disciplina específica. O educando está sempre em 

processo de criação, reflexão e desvelamento do conhecimento. A educação como prática da 

liberdade é autêntica,ao contrário, da educação por dominação, que aliena, deixa homens 

soltos, desligados da vida social.  

Para Freire (1997), a opção de educação não é de manipulação, mesmo que o 

educador não atue como um agente neutro, cabe a ele assumir posição política na prática e 

tentar formar um educando crítico de sua própria realidade. Aprender a língua para não ser 

oprimido socialmente é uma forma política de garantir, na finalidade educativa, uma maneira 

de libertação, ao entender a realidade, ter melhor capacidade de comunicação e conhecer a 

opressão de uma elite dominante. 

 

 2.5.4 Análise do grupo focal e individual de suas participantes 

 

Podemos para finalizar a apresentação do primeiro estudo, atribuir algumas 

características comuns e coletivas para o grupo e algumas individuais de cada professora. 
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Lembrando que não há certo ou errado, mas características que compõem o perfil do grupo e 

do professor individualmente. 

No geral, o grupo possui uma visão ampliada sobre o ensino de Língua Portuguesa, 

acredita-se no ensino de gramática contextualizado e pode ser a partir do uso ou do texto. 

Possuem uma referência teórica com nomes de pesquisadores que consolidaram, nos últimos 

anos, o ensino Portanto, estudaram e levaram para a prática estratégias de como os alunos 

aprendem português demonstrando um bom conhecimento teórico sobre a didática e prática 

de ensino de Língua Portuguesa. Com relação às metodologias utilizadas e como os alunos 

aprendem há uma combinação de estratégias, embora usem a aula expositiva de forma 

recorrente, mesmo que seja dialogada. Acreditamos que isso ocorra por ser Ensino Médio e 

haver uma cobrança maior em prol dos resultados das avaliações externas, ENEM, por 

exemplo. 

No grupo focal, no momento em que as participantes utilizam o nome dos 

pesquisadores em sua prática pedagógica, temos a presença da Ciência. Embora, ao misturar 

vários autores de linha de pesquisa diferentes, temos o universo reificado, um amálgama de 

teorias científicas. Isso porque citam gramáticos, linguístas, educadores, didatas da Língua 

Portuguesa. A presença de nome como William Roberto Cereja revela bem a prática e o 

cotidiano da sala de aula, pois fez uso do material disponível no  dia a dia para revelar a sua 

prática pedagógica. 

No segundo momento, referem-se às palavras quando pensam em metodologia em 

sala de aula, então, temos no contexto o uso do Senso Comum, porque recorrem às palavras 

de sua experiência individual. Se tivéssemos uma Representação Social propriamente dita, 

seria o universo consensual, em que em muitos momentos se assemelham. As palavras mais 

usadas foram: aprendizagem, criatividade e flexibilidade. Tais palavras representam o Senso 

Comum, pois liga-se ao dia a dia, no chão da sala de aula. A aprendizagem é a finalidade da 

atividade docente, a criatividade é uma característica que representa a inovação, o improviso, 

a criação de novas metodologias e a flexibilidade  são momentos da autonomia em sala de 

aula, elas podem mudar o planejamento, têm liberdade para poder estruturar e modificar a sua 

prática pedagógica. 

 Há um consenso no grupo “Precisamos mudar sempre”, foi dito por uma das 

participantes, isso simboliza a experiência do grupo porque o planejamento não pode ser 

estático ou imutável, mas vai de acordo com a necessidade e realidade dos alunos. Temos  a 

presença do universo consensual. 
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Com relação às metodologias usadas, houve a presença da Ciência, porque todas 

utilizaram as aulas expositivas ou aulas expositivas dialogadas porque é consensual que a 

exposição do conteúdo é relevante para o ensino de Língua Portuguesa, mas a troca de ideias 

com os alunos também faz parte do processo pedagógico. Um autor utilizado nesse estudo foi 

Libâneo (1990), que salienta que se a limitação de considerar a atividade do aluno for 

superada é uma ótima estratégia de obter o conhecimento. Todas, no grupo focal, utilizaram 

essa metodologia, portanto, representa ao mesmo tempo a Ciência e o Senso Comum, pois é 

uma prática combinada com outras estratégias de metodológica e com uso de materiais 

didáticos para atingir os objetivos em sala de aula. A partir do momento, que o professor 

escolhe suas preferências metodológicas, ele também determina sua prática, ele se apóia em 

teorias científicas, mas constrói singularmente e em acordo com o grupo, um conjunto de 

práticas metodológicas. 

O Senso Comum está presente na ruptura com a concepção tradicional de ensino, 

digo Senso Comum porque representa um pensamento coletivo no grupo focal porque elas 

recorreram à criatividade, flexibilidade e várias metodologias para alcançar o resultado 

esperado no processo de ensino que é a aprendizagem dos alunos. Isso foi um discurso do 

grupo. 

Quando perguntado sobre como os alunos aprendem Língua Portuguesa? 

Apareceram duas resposta ligada à Ciência : “ Os alunos não aprendem a Língua. Esta já é 

parte do indivíduo” e a outra “ O diálogo, a leitura e as várias situações que envolvem a 

linguagem são formas bem comuns de acesso à língua e de acesso ao conhecimento dela.” 

Duas formas de aprendizagem diferentes, mas que possuem sustentação teórica. A primeira 

considera em sentido amplo o acessa à Língua, a segunda, o acesso da Língua Portuguesa. Ao 

optar por uma teoria, elas também expressam suas crenças e valores ligando também ao Senso 

Comum. 

Na finalidade de aprender Língua Portuguesa, aparece expresso visões influenciadas 

pelos organismos internacionais e sobre a Ciência das teorias de ensino de Língua Portuguesa, 

embora o fato de cada uma elencar finalidades distintas representa a sua crença, isto é, o 

Senso Comum sobre essa intenção de ensino. Duas professoras referiram-se as formas de uso 

e interações diferentes a outra optou para defender que não seja oprimido socialmente, 

levando para aprendizagem da variedade padrão da língua. 

Os valores da prática educativa encontram-se também um lugar na Ciência, neste 

trabalho fundamentado em Freire. Não deixa de ser Senso Comum porque as participantes 
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não recorrem ao teórico para justificar seu ponto de vista, mas usam seu discurso ligado às 

práticas e ao cotidiano para justificar as suas escolhas: respeito, cooperação e dedicação, 

dedicação, humildade e respeito.   

Consideramos interessante traçar um perfil individual, de acordo com as expressões 

neste estudo, embora isso seja relacionado com os objetivos da pesquisa e os insumos 

apresentados, as descrições não definem nenhuma profissional de forma geral, mas por esse 

estudo exploratório e amostral, notamos peculiaridades em cada uma delas. São elas: 

 Professora A: Defendeu uma ideia de ensino/ aprendizagem baseada no 

Gerativismo, ou seja, o aluno não aprende língua portuguesa, já nasce com ela. Enfatiza o 

ensino nas três áreas do conhecimento com ênfase na gramática e estudo dos gêneros. 

Relaciona adequadamente pesquisadores e suas respectivas áreas do conhecimento. Usa aulas 

expositivas quando o assunto é gramática. Apresentou conhecimento sobre metodologia de 

aprendizagem, tais como: Construtivismo e Comparativismo (usado muito no estudo com 

textos). A finalidade de aprender Língua Portuguesa está muito ligada ao fato de o aluno ter 

melhores condições de conseguir um trabalho e usar o acesso à língua padrão ao seu favor, 

evitando assim, a exclusão linguística, que poderia levar também a exclusão social. Ela 

sistematiza a visão de ensino proposta por Geraldi, pois não abre mão de que o aluno conheça 

e use a língua padrão para não ser oprimido, socialmente, visão também de Freire. Outra 

referência é o acesso à norma padrão como forma de usar a língua na sociedade e no emprego; 

uma visão de trabalho que pode ser expressa por uma aprovação no ENEM, embora não dito 

pela professora e posteriormente, a inserção no mercado de trabalho. É expresso também 

valores em sua visão: dedicação, humildade e respeito, demonstrando zelo e preocupação com 

os alunos. É válido ressaltar que é a única professora do grupo que trabalha com o ensino 

superior. 

 

 Professora B: Não podemos saber como os alunos aprendem, pois a professora 

desistiu no final do grupo focal e não manifestou seu pensamento em algumas perguntas. 

Enfatiza o ensino de Língua Portuguesa com os gêneros textuais e a gramática 

contextualizada. Apresentou estudiosos em todas as áreas de ensino de língua portuguesa, 

como também Freire e Cereja. Pensa em mudança de metodologia para garantir resultados, 

poderia ser nas avaliações e/ou na aprendizagem. Usa as aulas expositivas dialogadas para 

explicação gramatical, mas valoriza as adequações e inadequações linguísticas no ensino e 
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para aproximar da realidade de mundo do aluno, visão de Freire expressa na prática. Trabalha 

especificamente com alunos da rede Pública Estadual. 

 

 Professora C: Defende uma ideia de ensino/aprendizagem baseada no 

interacionismo, ou seja, o aluno aprende a língua na convivência com as pessoas, família e 

amigos. Na escola, ele tem acesso à norma padrão e ao uso da linguagem por meio de  

situações formais e informais e  o aluno vai tomando familiaridade com a língua para interagir 

socialmente. Apresentou estudiosos nas áreas do conhecimento de ensino da Língua 

Portuguesa, na educação, Freire e ensino de Língua Portuguesa, Rojo. Valoriza a diversidade 

cultural, a interação social e a aproximação do mundo do aluno para tornar o conhecimento 

mais significativo.  Nas metodologias, apresenta a aula expositiva dialogada e as estratégias 

específicas ligadas ao ensino de Língua Portuguesa, da leitura à produção textual. Os valores 

de sua prática são: respeito, cooperação e dedicação. 

 

 Professora D: Apresentou uma visão de ensino / aprendizagem baseada no uso 

da linguagem em situações formais e informais, valorizando a comunicação, entendida 

também como interação social. Assim, como o uso da linguagem em situações orais e escritas. 

Apresentou estudiosos da área da linguística, mas enfatizou concordância em mais de um 

momento com os estudiosos da professora B. Enfatizou também o trabalho com os gêneros 

textuais e o uso da linguagem multimodal2 no decorrer do grupo focal e nos recursos 

utilizados durante as aulas de língua portuguesa. Com relação às metodologias, o uso de 

mídias é um diferencial, além de dizer que possui uma metodologia própria e entende que a 

língua portuguesa é uma quebra de paradigmas tradicionais. Uma ideia é a defesa da 

metodologia de projetos.  

 

 Professora E: Não podemos saber como os alunos aprendem, pois a professora 

desistiu no final do grupo focal e não manifestou seu pensamento em algumas perguntas. 

Apresentou estudiosos mais ligados à linguística (gramática), mas ainda citou autor de livro 

didático, literatura e texto. Com relação às metodologias, usa a aula expositiva, utiliza várias 

estratégias da didática específica para trabalho com o texto nas aulas de língua portuguesa, 

tais como interpretação, música trabalhos em grupo e diversas formas de produção textual. 

Destaca pelo uso da pesquisa e de listas de exercícios, como recurso didático. 

                                                                 
2
  Uso de emogis (símbolo que representa emoções, gestos, expressões no mundo virtual. 
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 Professora F: Não podemos saber como os alunos aprendem, pois a professora 

desistiu no final do grupo focal e não manifestou seu pensamento em algumas perguntas. 

Apresentou o nome de estudiosos ligados à linguística (gramática), literatura e texto, mas a 

maioria na área da gramática. Apresenta uma relação entre metodologia e resultado, mudar a 

metodologia para alcançar o objetivo esperado. Usa aula expositiva associada às metodologias 

específicas da língua portuguesa, apresentando a visão proposta por Geraldi, tanto na escrita e 

reescrita dos textos e na valorização da gramática contextualizada com o ensino de regras. 

 

Portanto, os pontos comuns: estudo permeia o uso de textos e na defesa do estudo 

gramatical contextualizado, teoria defendida por Geraldi com a chegada e saída com o texto e  

o ensino da norma padrão por meio do  uso e do texto. 

As aulas expositivas e as estratégias de ensino ligadas às didáticas específicas da 

língua portuguesa. Ser flexível no planejamento e execução das atividades. Os pontos 

divergentes: como o aluno aprende língua portuguesa, inatismo versus interacionismo. Há 

também a forma como o aluno aprende e o uso constante das aulas expositivas, por que não 

privilegiar outras metodologias, como as atividades em grupos, por exemplo.  

 Pretendíamos fazer a representação social dos professores, mas encontramos dados 

que nos levam a um amálgama de teorias e por isso decidimos fazer um segundo estudo para 

confrontar e agrupar mais informações, pensando na expressão do pensamento por meio da 

Ciência, Senso Comum e práticas do ensino de Língua Portuguesa. 
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 3. Segundo estudo: Sistematização das Práticas sobre ensino de Língua Portuguesa 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prática. 

O próprio discurso teórico, necessário à reflexão 

crítica, tem de ser de tal modo concreto que 

quase se confunda com a prática.   Paulo Freire 
 

Com o intuito de dar voz ao grupo de professores da rede estadual e mostrar seu 

pensamento e suas práticas sobre ensino de língua portuguesa, buscamos mais participantes 

para revelar as nuances do nosso objeto. Pensamos em usar como instrumento, o questionário, 

num segundo estudo. 

O objetivo desse estudo é complementar os dados do primeiro estudo por meio da 

investigação das respostas dos participantes, tentando compreender o universo desses 

profissionais, portanto, o caminho percorrido torna-se relevante, pois a análise descritiva dos 

dados é de suma importância para entender o contexto desses profissionais e, então, 

chegarmos aos resultados. 

É relevante citar que mais um estudo contribui no fortalecimento do tripé da pesquisa 

de campo qualitativa: fundamentação metodológica, primeiro estudo e segundo estudo com 

embasamento teórico na fala dos participantes.  Essa pesquisa que não tem como intuito 

representar todos, mas uma amostragem de como um grupo de profissionais pode apropriar-se 

de um conhecimento científico, no caso a teoria de ensino de língua portuguesa, sofrer 

transformações por meio das mudanças e da experiência desse grupo no cotidiano, o senso 

comum, e ao mesmo tempo, transformar essa prática / teoria em um conhecimento reificado. 

Esse movimento entre a ciência, o senso comum e o resultado dessas práticas por 

meio de trocas entre seus pares é o que pretende - se analisar com o processo de construção 

desse segundo estudo. 

Ao elaborar este estudo, procuramos manter as mesmas categorias de análise do 

primeiro estudo, buscando entender quais pesquisadores do ensino de língua portuguesa 

subsidiam sua atividade, as metodologias da prática e a finalidade da aprendizagem dos 

alunos. Embora, algumas perguntas são diferentes para nos oferecer mais insumos para 

análise e essas informações só se tornaram mais claras após o recolhimento e a análise dos 

dados, pois  

 

para um investigador qualitativo que planeje elaborar uma teoria sobre seu objeto  de 

estudo, a direcção desta só se começa a estabelecer a recolha dos dados e o passar de 
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tempo com os sujeitos. Não se trata de montar um quebra-cabeças cuja forma final 

conhecemos de antemão. Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à 

medida que se recolhem e examinem as partes. O processo de análise dos dados é 

como um funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão se tornando mais 

fechadas e específicas no extremo. O investigador qualitativo planeja utilizar parte 

do estudo para perceber quais são as questões mais importantes. Não presume que 

sabe o suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efectuara 

investigação (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

O aporte teórico representa uma das características do investigador qualitativo, 

mostrando que a análise nessa investigação é indutiva, porque os dados não são recolhidos 

para confirmar hipóteses prévias, mas demonstrar que as interpretações são consolidadas à 

medida que os dados particulares vão se agrupando. 

 Esta pesquisa leva em conta outros critérios da característica do pesquisador 

qualitativo, segundo Bogdan e Biklen (1994), tais como: a investigação qualitativa é 

descritiva, os pesquisadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos e significado é de importância vital na abordagem 

qualitativa. Apenas um dos critérios apontados não foi enfatizado, a fonte direta dos dados o 

ambiente natural, pois o objeto de estudo, nesse caso, não é a prática de ensino propriamente 

dita, mas as formas de pensamento que a embasam, ou seja, o questionamento dos limites 

entre Ciência e Senso Comum. 

Portanto, o segundo estudo foi pensado na tentativa de ampliar os participantes da 

pesquisa do primeiro estudo, e percorrer caminhos que pudessem até mesmo esclarecer ou 

confrontar os dados obtidos, permitindo uma análise mais detalhada e pertinente sobre o 

pensamento de ensino para o grupo de professores de português da Educação Básica da rede 

Estadual atuando em Goiânia. Os gráficos apresentados funcionam como comprovação do 

caminho percorrido e das respostas obtidas durante a investigação. 

 

3.1 Participantes 

 

Na escolha dos participantes procuramos manter alguns critérios, tais como: 

professores com formação em letras, garantindo o contato deles com o universo científico da 

teoria sobre ensino de língua portuguesa, com alicerce no meio acadêmico; a experiência com 

atuação em sala de aula para que o conhecimento prático e a troca entre seus pares na escola 

propiciam-se as conversações ordinárias e as informações que circulam no senso comum, 

trazidas por outros professores e alunos para a construção do universo reificado do objeto de 

estudo. 



79 
 

 

O perfil dos professores de Língua Portuguesa da rede pública estadual de Goiás: são 

servidores com vínculo efetivo, foram aprovados em concurso público. Há professores na 

rede que estão em regime temporário, esses professores não fizeram parte da pesquisa porque 

o vínculo tem período de duração e são transitórios na rede e por isso não possuem vinculação 

com rede pública estadual. Temos servidores efetivos, professores temporários e professores 

fora de sua área de formação. Os dois últimos grupos foram excluídos dessa pesquisa porque 

possuem vínculo transitório com a rede estadual de educação e, no segundo caso, eles também 

não possuem licenciatura em letras, o que contraria a determinação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) 9.394/ 96, título VI, dos profissionais da Educação, como se lê 

abaixo: 

 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio;(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 

2009) 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas 

áreas;(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009) 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior 

em área pedagógica ou afim.(Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009) 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 

profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 

educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 

atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36;(Incluído pela 

lei nº 13.415, de 2017) 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação  pedagógica, 

conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.   

(BRASIL, 1996) 
 

A realidade das escolas estaduais em Goiânia, ainda, não consegue atender as 

especificações na LDB. Considerando que ainda há um número de professores que estão 

atuando sem o ingresso de concurso público de provas e títulos. Outro dado é a formação 

mínima exigida aos professores para atuação docente. Por isso, foram contemplados nessa 

pesquisa, os professores que atendem essas exigências discriminadas pela lei maior 

direcionada diretamente para os fins educativos. 

O espaço social definido foi as escolas estaduais de Goiânia, onde atuam esses 

professores com vínculo efetivo. Não fizemos por escola por ter um número reduzido de 

profissionais, por se tratar de uma área específica do conhecimento. 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12014.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art6
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O sexo dos participantes corresponde a 15 professores do sexo feminino e os demais 

5 professores são do sexo masculino. Há uma preponderância de mulheres no grupo de 

participantes, correspondendo a 75% do grupo pesquisado. Isso nos leva a reflexão que é uma 

área de docência de predominância feminina e que talvez atenda à questão cultural/ histórica 

em nosso país de que mulheres são mais recorrentes na área das Ciências Humanas.   

Os participantes que responderam ao questionário têm de 31 a 60 anos. Isso 

demonstra que todos, possivelmente, já têm uma vivência e experiência em atividades 

profissionais. Esses profissionais, provavelmente, tiveram a vivência no universo científico de 

como deve ser o ensino de Língua Portuguesa, como esse conhecimento foi modificado na 

prática pela interferência da convivência com outros profissionais e até mesmo de outras 

experiências formativas que surgiram durante os anos de profissão para apresentar resultados 

desse amálgama. 

 

Figura 1 - Distribuição dos participantes por idade 

 

 

A essas informações acrescenta-se que o último concurso público para contratação de 

professores nessa área do conhecimento foi em 2010, por isso não temos profissionais como 

menos de 5 anos de experiência nessa atividade. O gráfico a seguir demonstra que os 

professores mais recentes (10%) foram aprovados no último concurso com 10 anos de 

experiência. O total de 20 % tem 15 anos de experiência. A grande maioria (80%),têm mais 

de 15 anos de atuação.  
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Figura 2 - Tempo de experiência em sala de aula 

 

 

Destarte, a experiência é um aspecto contemplado no perfil dos participantes, isso 

conta porque eles tiveram o impacto de relacionar a teoria e a prática em sua profissão e 

apresentam uma concepção definida do ensino de Língua Portuguesa.  

Quanto ao nível de escolaridade, nenhum deles possui doutorado, 10% possuem 

mestrado, 80% especialização latu sensu e 10%, apenas graduação. Isso indica que os 

professores mesmo na atividade prática, ainda continuaram estudando, fizeram outros cursos 

sem sua formação continuada, investindo em seu conhecimento científico. A opção de 

formação da maioria foi o latu sensu, sendo reduzido o número de professores com formação 

scricto sensu, mesmo a rede tendo a política de incentivo para cursar mestrado e doutorado. 

 

Figura 3 - Nível de escolaridade dos participantes 

 

 

Não conseguimos obter a quantidade específica de professores de língua portuguesa 

efetivos atuando na rede pública estadual em Goiânia, em escolas do Ensino Fundamental e 

Médio. O dado foi solicitado para o órgão responsável, mas a informação foi disponibilizada, 

80,00% 

5,00% 

15,00% 

mais de 15 anos

15 anos

10 anos
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considerando todo o estado e todos os professores da rede, com e sem formação na área, o que 

foram itens de exclusão e inclusão neste trabalho.  

 

3.2 Instrumento 

 

O instrumento escolhido foi o questionário para sistematizar as respostas e na 

tentativa de conseguir maior adesão de participantes na pesquisa, como afirma Gil (2006, p. 

128 e 129): 

 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa 

área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio;  

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 

treinamento dos pesquisadores;  

c) garante o anonimato das respostas;  

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente;  

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado. 

 

O questionário usado nessa pesquisa foi realizado virtualmente na intenção de 

conseguir um número maior de participantes em Goiânia e em diferentes regiões da capital. 

Tentamos usar um instrumento sem custo, preservando o anonimato dos participantes, 

garantindo uma gestão de tempo individual e não impondo a cada um à opinião de outros 

participantes. 

O questionário foi elaborado, a partir, das necessidades percebidas nas análises do 

primeiro estudo e nos objetivos dessa pesquisa. Ele foi organizado com 11 perguntas, 

composto por questões fechadas e abertas. As fechadas permitiram uma delimitação objetiva 

das respostas e as abertas possibilitaram ao participante escrever sem qualquer restrição. A 

organização das perguntas segue a ordem realizada no grupo focal do primeiro estudo. As 

perguntas foram: 

1) Qual é sua idade? 

2) Qual é o seu tempo de docência?  

3) Qual é o seu nível de escolaridade?  

4) Quais das divisões do ensino da  língua portuguesa você mais se identifica?  

5) Quais as três palavras que você pensa, quando pensa em metodologia? 

6) Metodologias mais usadas em sala de aula;  

7) Como os alunos aprendem língua portuguesa? 
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8) Você acha que os alunos têm que ter uma certa estrutura mental para 

aprender português?  

9) A interação social é um fator importante nas aulas de português? 

10) Qual é a finalidade de aprender português para o aluno?  

11) Quais os valores que subsidiam sua prática educativa? 

 

3.3 Procedimento de coleta de dados do questionário 

 

Neste momento, iremos descrever as etapas de desenvolvimento da coleta dos dados 

da pesquisa, desde o início do contato com os participantes até o final do procedimento. 

No mês de agosto de 2017, a apresentação e a participação na pesquisa foi proposta 

para 50 professores de Língua Portuguesa da rede Estadual.  No convite foi explicado que era 

uma pesquisa com professores de Língua Portuguesa, formação em letras, precisariam 

trabalhar em Goiânia e atuantes em sala de aula no Ensino Fundamental na segunda fase ou 

no Ensino Médio. Houve esclarecimento quanto à apresentação da pesquisadora, o objetivo da 

pesquisa, o meio utilizado, que seria disparado virtualmente e-mails e, por isso, o tempo não 

seria uma dificuldade para participação e o prazo para respostas, o anonimato dos 

participantes e a relevância da pesquisa na Educação. 

O contato foi feito por meio de uma lista de telefones disponibilizada pelo sistema da 

rede estadual de ensino. Apenas 35 concordaram em disponibilizar o e-mail e participar da 

pesquisa. A pesquisadora enviou o questionário para todos no mesmo dia. Desses 35, apenas 

20 responderam ao questionário em 10 dias. A iniciativa de ser voluntário na pesquisa é livre 

e foi uma dificuldade encontrada na coleta de dados, muitos justificaram não ter tempo e/ou 

simplesmente não ter interesse em participar da pesquisa. 

Os 20 participantes clicaram em um link para responder o questionário, que foi 

enviado automaticamente para a pesquisadora e os dados foram recebidos e consolidados. A 

primeira leitura foi individual, fizemos uma análise entre perguntas e respostas, levantando as 

possíveis inferências e evidências. Posteriormente, analisado de acordo com as categorias de 

análise. 

 

3.4 Análise de dados do questionário 
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A análise desse material seguiu uma perspectiva qualitativa, embora alguns dados 

sejam apresentados numericamente. “Na pesquisa em ciências sociais, frequentemente, são 

utilizados resultados e dados expressos em números. Porém, se interpretados e 

contextualizados à luz da dinâmica social mais ampla, a análise torna-se qualitativa” 

(GAMBOA, 2009, p.106). 

O recorte teórico de Gamboa demonstra que os dados da pesquisa podem ser 

analisados e interpretados qualitativamente quando adotam uma perspectiva que considera o 

contexto social. 

Nesse sentido, para facilitar a apresentação dos resultados, agrupamos as questões 

para organização do nosso trabalho, definimos três categorias de análise do nosso segundo 

estudo, por meio das quais, apresentaremos os resultados no próximo item:  

 

1) Áreas do ensino de língua portuguesa e respectivos autores; 

2) Metodologia em sala de aula; 

3) Processos de aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

Essas categorias foram assim definidas organizando os dados obtidos através das 

perguntas que englobam: a divisão do ensino de Língua Portuguesa e os teóricos que se 

consolidaram ao longo dos anos nessa área; metodologias usadas em sala de aula, ou seja, 

quais os recursos usados pelos professores para atingir seus objetivos e a aprendizagem do 

português, que liga - se desde a finalidade de aprender a língua até aos valores que sustentam 

o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.5 Resultados do questionário 

 

3.5.1 Eixos do ensino de Língua Portuguesa 

 

A área de maior interesse dos professores (65%) é a Literatura, que compreende o 

ensino de livros e textos literários, a análise de obras e o estudo do estilo, a produção e a 

relevância desses escritores para o estudo do ensino de língua. 

 

Figura 4 - Identificação dos professores em relação aos eixos do ensino de Língua Portuguesa 
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A predileção por Literatura demonstra que nas aulas de Língua Portuguesa, temos o 

direcionamento para leitura de textos literários e, possivelmente, por outros aspectos que estão 

próximos da literatura, tais como: estilo do autor, tempo de produção, acesso ao português da 

norma padrão e aos estilos de escrita de cada época. 

Outra área de interesse foi a produção textual, indicando a transformação que o 

ensino de Língua Portuguesa sofreu ao longo do tempo. Com isso, demonstra evidente que os 

professores estão voltados para a produção escrita dos seus alunos. Há uma preocupação ou 

identificação com o ato de produzir textos, só não podemos ainda identificar a finalidade 

dessa produção. 

Portanto, o texto é apontado como elemento de partida e chegada em sala de aula, 

que possivelmente é uma referência na representação do ensino para esses professores, como 

indicou o primeiro estudo, seja como leitura e análise de textos literários ou pela produção 

textual, a escrita.  

Porém, a escolha por produção textual leva- nos a inferir sobre a diferença 

estabelecida por Geraldi (2000, p. 135) entre Produção textual e Redação. No primeiro, os 

alunos produzem textos na escola e na segunda nomenclatura, os alunos produzem textos para 

escola. É necessário que no ensino da produção textual em qualquer modalidade de texto, 

precisa-se de que: 

 

a) Se tenha o que dizer; 

b) Se tenha uma razão para quem dizer o que se tem a dizer;  

c) Se tenha para quem dizer o que se tem a dizer; 

d) O locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem 

diz (ou, na imagem wittgensteiniana, seja um jogador no jogo);  

e) Se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d);(GERALDI, 2000, p. 

137) 

 

  

65,00% 

5,00% 

30,00% 

Literatura

Gramática

Produção Textual
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Os conceitos necessários para escrever um texto são definir o que diz, para quem diz 

e como diz por meio de estratégias para atingir o objetivo. Esse critério definido por Geraldi 

denota o direcionamento no trabalho tendo o texto como objeto. A finalidade de trabalhar com 

produção de textos pretende-se um ensino voltado para o sentido e uma discussão com o 

discurso produzido no texto.  

Apenas 1 (um) professor identifica-se com o ensino gramatical, o ensino por regras e 

acesso à norma da variedade linguística padrão. Essa escolha ainda demonstrou o baixo 

interesse pelo ensino das normas da Língua Portuguesa. 

Isso demonstra uma negação dos professores ou pelo menos não priorização do 

ensino de normas, o que permite inferir que podem não gostar por achar um ensino de 

memorização e repetição e/ ou por negação de propostas de um ensino cada vez mais voltado 

para o texto, na leitura e escrita e na proposta de ensino que prioriza o estudo de análise 

linguística. Adotamos aqui o conceito estabelecido por Bezerra e Reinaldo (2013, p.61): 

 

verificamos que a concepção de análise linguística proposta e divulgada na 

academia, em relação ao ensino de Língua Portuguesa, é a de que ela corresponde a 

um conjunto de atividades epilinguísticas e metalingüísticas, orientadas po r uma 

determinada perspectiva teórica. Quanto às atividades epilinguísticas, elas exploram 

a palavra e seu funcionamento textual-discursivo em textos de gêneros variados, 

inspiradas, principalmente, em Bakhtin, Bronckart e Benveniste. Já as atividades 

metalingüísticas, elas aparecem não constitui interesse de estudo nas propostas 

consultadas: a terminologia da gramática tradicional é retomada, como 

conhecimento tácito, e utilizada juntamente com a dos modelos linguísticos, 

independentemente da perspectiva teórica adotada. 

 

 

O aporte teórico citado conceitua a análise linguística numa perspectiva de ora usar a 

palavra, tendo em vista o desenvolvimento da competência leitora dos alunos ora como ensino 

da gramática tradicional ou no amálgama dos dois eixos.  

 O resultado dessa pesquisa deixou claro que os professores não priorizam na prática 

ou no discurso a escolha pelo eixo da gramática, considerando como uma prática com fim 

nela mesma. 

Tal escolha justifica-se pelo interesse nas universidades nos cursos de letras do país 

em romper com o ensino tradicional, que é aquele que privilegiava o ensino da língua pela 

língua na escola, principalmente, o ensino de regras com fim em si mesmo. Houve o 

surgimento de novas tendências teóricas no campo da linguagem. Essa mudança acabou 

chegando na formação dos professores, ao longo dos anos. Temos uma perspectiva e 
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resultados de pesquisas científicas cada vez mais voltadas para vários aspectos do estudo da 

língua, tais como: cognição, social, cultural pragmático e ideológico. 

De acordo com Bezerra e Reinaldo, (2013, p.20), no século XX, a ênfase no estudo 

da língua em sua imanência (a língua pela língua) e o fortalecimento das Ciências Humanas 

contribuíram para o surgimento de perspectivas teóricas variadas: o estudo imanente 

desencadeou as vertentes e Estruturalistas (que descreviam o sistema linguístico e seus 

componentes formais) e Gerativistas (que explicavam a geração de estruturas da língua a 

partir de regras inatas); e a as Ciências Humanas favorecem abordagens teóricas (opostas ao 

estudo imanente) que associaram, por exemplo, a língua a aspectos cognitivos (estudos da 

língua associados aos sujeitos falantes: Psicolinguística), sociais (estudo da língua em relação 

a grupos sociais: Sociolínguística), culturais (estudos da língua relacionados à práticas 

culturais: Etnolinguística), pragmáticos (estudos de língua e seus usos: Pragmática 

Linguística) e ideológicos (estudos da língua em relação aos discursos: Análise do Discurso). 

As unidades de estudo em destaque eram fonema, morfema e sintagma, para as vertentes 

estruturalistas e gerativistas, e palavra, frase, texto e discurso para as demais tendências.  

No século XXI, as perspectivas teóricas (estruturalistas, sociais, culturais e 

ideológicas) do século XX permanecem e se especificam (enfoques diferenciados da 

Psicolinguística, da Sociolinguística, da Análise do Discurso, entre outras). Os sistemas de 

computação e tecnologia da informação contribuem para o aparecimento de novos objetos de 

estudo: por exemplo: linguagem multimodal e textos/ gêneros digitais. 

Isso remete à questão de que nos últimos anos, houve o surgimento de novas teorias 

que mudaram a concepção de ensino de língua, entre outras transformações ocorridas, 

principalmente com a tendência do uso das tecnologias. 

No Brasil, além da influência das pesquisas, há também documentos que direcionam 

o ensino nas escolas de Educação Básica do país. São eles: Lei de Diretrizes e Base da 

Educação (LDB), Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino de Língua Portuguesa, 

Diretrizes Nacionais da educação Básica e a Base Curricular Comum do Ensino Fundamental, 

com exceção da Base Curricular Comum do Ensino Médio, que ainda está em construção. 

Assim, a Base Nacional Curricular Comum do Ensino Médio que influenciam o ensino da 

Língua Portuguesa nas escolas e procura também “padronizar” o conteúdo mínimo para todo 

país como as práticas de linguagem, que perpassam pela questão da produção de textos e da 

análise linguística, da oralidade e da leitura. 
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Os eixos de ensino da Língua Portuguesa foram fundamentados em práticas de 

linguagem tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio. Essa veiculação 

mostra uma aproximação entre os dois níveis de ensino da Educação Básica, além de 

explicitar alguns conteúdos para as práticas de ensino da linguagem. 

Por isso, é válido citar o que os PCNs conceituam sobre ensino de Língua 

Portuguesa: “Produzir linguagem significa produzir discursos: dizer alguma coisa a alguém, 

de uma determinada forma, em um determinado contexto histórico e em determinadas 

circunstâncias de interlocução”. Brasil (1998, p. 20 e 21) 

Essa concepção no documento direciona o ensino de língua na perspectiva definida 

por Bakhtin com relação ao estudo da linguagem. Iremos contemplar aqui duas visões de 

língua para os estruturalistas, como Saussaure e numa perspectiva sociointeracionisa, com 

Bakhtin. 

A visão estruturalista decorre da concepção de língua como código e como 

instrumento estabelecendo a função de que a comunicação humana ocorre por meio de um 

emissor comunicando ao receptor as mensagens.  

Por outro lado, Bakhtin (2003) adota a concepção da linguagem, numa perspectiva 

interacionista. Afirma que é o fenômeno social da interação verbal, realizada por meio da 

enunciação ou das enunciações, que constitui a realidade fundamental da linguagem, 

entendida pelo princípio dialógico: a palavra constitui justamente o produto da interação do 

locutor e do ouvinte. 

Outro dado interessante e que não apareceu na pesquisa foram os instrumentos da 

oralidade e da análise linguística/semiótica. O aspecto oral torna-se importante numa 

abordagem do ensino de língua e foi apresentado também na perspectiva dos pesquisadores, 

pois Vygotsky publicou seu estudo baseado na fala e pensamento. 

Figura 5 - Pesquisadores citados pelos participantes como subsídios de suas práticas 
pedagógicas 
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Para dar subsídio ao ensino desses eixos, os professores fundamentam a atividade de 

ensinar em pesquisadores que contribuíram para o ato de ensino e aprendizagem da língua 

portuguesa nas escolas. O pesquisador mais citado pelos professores foi Lev Vygotsky. Esse 

estudioso trouxe colaborações significativas para a educação, tais como: o conhecimento 

social e o processo de interação, a relevância da mediação e as inferências no campo da 

linguagem, aspecto referente ao aspecto da língua e fala. 

Vygotsky explicou o desenvolvimento psicológico em duas linhas: a filogênese 

(dimensão biológica) e a ontogênese (dimensão social, cultural e histórica). Assim, temos dois 

tipos de atividade no desenvolvimento mental: externa (interpessoal, social) e interna 

(intrapessoal e individual). O processo de interiorização acontece pela mediação da linguagem 

e o processo de apropriação pela atividade interna da experiência sociocultural. O pesquisador 

desenvolveu estudos sobre a aquisição da fala em crianças e sua intenção não era aprofundar 

sobre o desenvolvimento pedagógico ou escolar, mas era entender como ocorre o processo de 

assimilação por meio das situações externas e internas. Já a linguagem escrita 

 
é constituída por um sistema de signos que designam os sons e as palavras da 

linguagem falada, os quais, por sua vez, são signos das relações e entidades reais. 

Gradualmente, esse elo intermediário (a linguagem falada) desaparece e a linguagem 

escrita converte-se num sistema de signos que simboliza diretamente as entidades 

reais e as relações entre elas. Parece claro que o domínio de um tal sistema 

complexa de signos não pode ser alcançado de maneira puramente mecânica e 

externa; ao invés disso, esse domínio é o culminar, na criança, de um longo processo 

de desenvolvimento de funções comportamentais complexas. (VYGOTSKY, 2003, 

p. 70-71). 

 

Os signos e os instrumentos são elementos que constituem partes importantes no 

processo de desenvolvimento da criança. Há conclusões apontadas pelo pesquisador que são 

essenciais para a aprendizagem das crianças: A fala deve ser relevante para a vida, ou seja, a 

fala deve fazer sentido para a criança e o sentido de aprender a comunicar-se deve acontecer 

naturalmente. Sendo assim, para o pesquisador só torna-se profícuo a aprendizagem quando 

ela faz sentido para o aluno e também é ensinada sem ser imposta. O psicólogo conseguiu 

trazer contribuições relevantes para o processo de estudo da linguagem com sua pesquisa 

sobre a aquisição da fala das crianças. 

O segundo citado foi Mikhail Bakhtin propondo um estudo voltado para o estudo de 

gêneros no ensino de língua portuguesa e direcionando o ensino para a construção do discurso 

proporcionando uma perspectiva de ensino com mais sentido na análise dos textos e na 

produção textual.   



90 
 

 

O terceiro citado foi Paulo Freire, um educador que trouxe várias questões já 

contempladas no segundo capítulo, tais como: o conteúdo deve fazer sentido para o aluno, por 

isso, o professor deve aproximar o conteúdo da realidade dos alunos, a visão do oprimido 

socialmente e isso faz muito sentido, quando estamos falando sobre ensino de língua 

portuguesa, pois o aluno precisa aprender para não sofrer opressão social, mas ao mesmo 

tempo ser respeitado em sua diversidade cultural. 

Outros pesquisadores também foram citados: Bagno, estudioso no campo das 

variedades linguísticas, assim como Geraldi e Candido, citados no primeiro estudo. Fiorin, na 

área do ensino de leitura e produção textual e Piaget, no campo da Educação.  

Dois autores da educação são citados com maior frequência Vygotsky e Paulo Freire. 

O fato da escolha por Vygotsky aparecer mais vezes revela um entendimento desse grupo de 

professores por uma preocupação em entender como os alunos aprendem e por ser um dos 

precursores no estudo da linguagem, que serviu de referência para Bakhtin e Geraldi, por 

exemplo. Outro estudioso da educação foi Freire por caracterizar a forma de atuação do 

professor. Isso demonstra que esses professores preocupam-se não só com a disciplina 

específica, mas com subsídios teóricos que podem trazer reflexões sobre a sua prática e nem 

sempre tão estudados nas universidades, mas podem fazer parte da prática no contexto de seu 

ambiente de trabalho, sendo que o meio agrega na ação desses profissionais. 

Portanto, percebe-se que a escolha dos professores quanto às áreas de ensino não são 

aleatórias ou baseadas no Senso Comum, pelo contrário, estabelecem uma coerência 

embasada em autores que optam pelo ensino através do texto e que privilegiam os processos 

de autonomia e da emancipação próprios de uma abordagem crítica. 

Os pesquisadores citados: Vygotsky, Freire e Bakhtin desenvolveram seus estudos 

baseados num referencial marxista, porém cada um construiu em seu tempo e sua história 

epistemologias distintas. É relevante apontar que havia uma preocupação em esclarecer sobre 

o trabalho e a sociedade opressora e que o indivíduo está inserido num universo e a educação 

deveria ser uma forma de mostrar essa opressão. 

Portanto, resta-nos saber se esses pressupostos de enxergar a opressão econômica e 

social por meio do trabalho reflete- se também na prática em sala de aula desses professores 

ou restringe-se na visão de que a aprende - se a língua para não ser oprimido socialmente ou 

não sofrer algum tipo de preconceito linguístico. 
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3.5.2 O uso recorrente das aulas expositivas e a importância da aprendizagem dos alunos 

 

No âmbito de se pensar no uso das metodologias em sala de aula, devemos pensar 

nos meios como se ensina a Língua Portuguesa. 

A metodologia compreende o estudo dos métodos, e o conjunto dos procedimentos 

de investigação das diferentes ciências quanto aos seus fundamentos e validade, distinguindo-

se das técnicas que são a aplicação específica dos métodos. (LIBÂNEO, 1990, p. 53)  

O estudo da metodologia perpassa na forma cultural de ensinar àquela disciplina 

específica, passando pelas formas de investigação do objeto de estudo dessa teoria e das 

formas de quais caminhos foram percorridos na pesquisa para chegar àqueles conhecimentos, 

por exemplo, da língua portuguesa. Por isso, pensar na investigação da pesquisa é uma forma 

de direcionar os meios do ensino e da aprendizagem. 

A metodologia pode ser geral (ligada aos métodos tradicionais, métodos ativos, 

método de solução, método de solução de problemas) e específica se refere aos procedimentos 

de ensino e estudo das disciplinas do currículo. Técnicas, recursos ou meios de ensino são 

complementos da metodologia, colocados à disposição do professor para o enriquecimento do 

processo de ensino. 

Quando estudamos as metodologias de ensino, pensamos em métodos usados pelos 

professores para atingir a aprendizagem dos alunos. Porém, esse objetivo vai muito além das 

expectativas da prática é uma atividade que começa na teoria e na concepção de mundo dos 

profissionais. “Eles decorrem de uma concepção de sociedade, da natureza da atividade 

prática humana no mundo, do processo de conhecimento e, particularmente, da compreensão 

da prática educativa numa determinada sociedade” (LIBÂNEO, 1990, p. 151). 

Isso significa dizer que a metodologia decorre da concepção de mundo do professor, 

de toda a construção desse profissional e de uma vivência e análise do ato de ensinar e 

aprender numa sociedade. Os professores de Língua Portuguesa decorrem desse mundo, pois 

passaram por um processo de mudança desde o momento da história desse professor como 

aluno e de práticas educativas voltadas para o ensino tradicional da gramática e o 

empoderamento da norma padrão às reflexões e às transformações no processo de ensino nas 

universidades para a mudança na abordagem em função de pesquisas e avanços sobre o 

ensino de língua portuguesa. 

Novamente nesse estudo, apresentamos uma pergunta em forma de evocação simples 

a fim de averiguar os elementos que compõem essa possível representação social. Desta vez, 
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analisamos as respostas através da tabela de Vérgès que classifica as palavras ou expressões 

citadas pelos participantes através do cruzamento da frequência com a ordem de citação. A 

palavra indutora foi didática. 

A técnica de evocação simples tem como finalidade identificar as três palavras que 

vem ao seu pensamento, após o uso do termo indutor. 

 

Vergès (1992, 1994) propõe sua análise com o cruzamento da frequência das 

respostas e a rapidez com que foram proferidas, produzindo uma tabela composta 

por quatro casas. Os itens com maior frequência e menor média de ordem de citação 

(casa1) podem ser elementos que caracterizam o núcleo central de uma 

representação. Os itens com frequência baixa, mas com alta média de ordem de 

citação podem caracterizar os elementos periféricos (casa 4). E os itens das duas 

casas restantes são considerados uma zona de instabilidade, nas quais as mudan ças 

se operam. (SPADONI apud VÉRGÈS, 2008.) 

 

Como foram solicitadas 3 respostas, optamos por definir a média de citação como 

2,5. A frequência mínima ficou definida como 2 para que pudéssemos avaliar todas as 

palavras que foram citadas pelo menos por 2 participantes indicando um mínimo de consenso. 

A frequência média foi definida qualitativamente, pois percebe - se que há 3 palavras mais 

frequentes e que as demais possuem frequência entre 2 e 4, portanto bastante baixas. 

 

Tabela 1 de Vérgès sobre o termo indutor didática 

 Média de citação < 2,5 Média de citação > 2,5 

Frequência  
> = 

6 

Aprendizagem                   11 2,000 
Criatividade                         6 2,000 

Metodologia                        6 1,833 
 

 

 
2 

> = 
Frequência 
< 

5 

Como     3 1,000 
Conhecimento                    3 1,667 

Ensino   2 1,500 
Flexibilidade                       2 2,000 
Onde     3 2,000 

Planejamento                     4 1,750 
Processo   2 1,000 
Prática  2 2,000 

 

Avaliação           3         3,000 
Interação            2         3,000 

Quando              3         3,000 
Resultado           2         2,500 

 

Das três palavras que aparecem na primeira casa, uma é a palavra metodologia ( f 

11), e outra parece indicar a finalidade da metodologia que é, em última instância, a 

aprendizagem (f 6) do aluno. A palavra criatividade (f 6) é uma forma de explorar a criação 

no processo de metodologia. 

O resultado, ainda na primeira casa, foi a citação da palavra “aprendizagem”, que 

apareceu por 11 vezes, sendo a palavra que mais se repetiu na escolha do grupo de 
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professores. Isso revela que embora a didática, aqui pensada como uma ação da prática 

educativa do ato de ensinar língua portuguesa, há uma preocupação de que não existe ensino/ 

didática sem a aprendizagem. Pensando nisso, os métodos estão diretamente ligados à 

intencionalidade de garantir a aprendizagem dos alunos no processo de ensino de língua 

portuguesa. Isso revela, que mesmo numa situação de uso de métodos ou metodologias de 

ensino há uma preocupação com o resultado das suas ações.  

Outra recorrência foi com relação à repetição das palavras “conhecimento” e 

“planejamento”, na casa 2. Essas palavras possuem intersecção de sentido, na medida em que, 

toda prática de ensino começa pela elaboração do planejamento, das estratégias criativas para 

atingir o conhecimento. A importância do planejamento é explicada por Libâneo (1990, p. 

225) 

 

O planejamento não assegura, por si só, andamento do processo de ensino. Mesmo 

porque a sua elaboração está em função da direção, organização e coordenação do 

ensino. É preciso, pois, que os planos estejam continuamente ligados à prática, de 

modo que sejam sempre revistos e refeitos. A ação docente vai ganhando eficácia na 

medida em que o professor vai acumulando e enriquecendo experiências ao lidar 

com as situações concretas de ensino. Isso significa que, para planejar, o professor 

se serve, de um lado, dos conhecimentos do processo didático e das metodologias 

específicas das matérias, e de outro, da sua própria experiência prática. 

  

O planejamento (f4) é um elemento importante no ato de ensino, desde que esteja 

diretamente ligado à prática educativa; assim o ato de planejar é uma associação dos 

conhecimentos específicos e das metodologias específicas com a experiência do professor e 

está em constante processo de mudança, por isso, flexível e dinâmico. 

No caso desta pesquisa, o ensino e a relevância do planejamento na experiência dos 

docentes com o conhecimento didático e as metodologias específicas exercem influência no 

ensino. 

 

Há uma relação única entre os métodos gerais de ensino – comuns e fundamentais a 

todas as disciplinas- e os métodos específicos de cada uma. Não há método único de 

ensino, mas uma variedade de métodos cuja escolha depende dos conteúdos da 

disciplina, das situações didáticas específicas e das características sócio-culturais e 

de desenvolvimento mental dos alunos. (LIBÂNEO, 1990, p. 152) 

 

O excerto mostra que não podemos definir um método único de ensino e pensando 

no método exclusivo de uma metodologia específica, essa escolha depende dos conteúdos, das 

situações e das características sociais e culturais dos alunos ou do desenvolvimento mental 

dos alunos. 
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Isso implica que o professor precisa ter atenção à identidade de seus alunos, 

entendendo os meios sociais de que fazem parte e as relações que os indivíduos estabelecem 

com a sociedade, no caso específico do nosso objeto, quais as variedades linguísticas desses 

alunos; a influência cultural desse público, são jovens, quais mídias e o gosto atingem esses 

alunos, pois se o professor se prender apenas em clássicos do uso da língua, textos 

jornalísticos ou literários, corre o risco de não atingir seu público alvo, seus alunos e 

principalmente, identificar o desenvolvimento mental, o que já sabem e até aonde podem 

chegar por meio das melhores metodologias escolhidas.  

Com relação às metodologias de ensino, as opções mais citadas foram as aulas 

expositivas dialogadas. Na opção de escolher metodologias os 20 professores escolheram 54 

metodologias mais usadas em sala de aula e citaram mais de uma metodologia. O quadro 4 

mostra as metodologias usadas pelo grupo de professores. 

 

Quadro 4: Metodologias em sala de aula pelo grupo de professores de português da rede 

pública estadual 

Metodologias  Frequência Porcentagem 

Aulas expositivas dialogadas 18 33,33% 

Leitura de diferentes tipos de textos 10 18,51% 

Atividade em grupo  10 18,51% 

Aprendizagem por projetos  7 12,96% 

Aula expositiva 3 5,55% 

Aprendizagem método construtivista 3 5,55% 

Pesquisa 
 

2 3,,70% 

Repetição de exercícios 

 

1 1,85% 

 

Tal quadro de escolhas por 38,88% de aulas expositivas permitem a inferência de 

que as aulas expositivas são da preferência para os professores, ora dialogada e ora apenas 

como exposição, isso demonstra que na prática, as aulas ainda estão centradas no uso da fala 

do professor e o método de exposição é um recurso recorrente.  

Esse dado indica que a forma de ensino centra-se na perspectiva de um ensino em 

que ocorre o repasse do conhecimento e não evidências de construção do conhecimento. 
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Parece, portanto, que as práticas de ensino permanecem tradicionais, apesar de a 

fundamentação teórica do ensino ter avançado. Quando o professor entra em sala de aula, ele 

possui um conhecimento de pesquisadores relacionados ao ensino da língua portuguesa, mas a 

metodologia usada permanece tradicional. Essa visão, portanto, contrapõe as teorias 

escolhidas, pois o professor é ativo e não entra como mediador no processo. 

As atividades em grupo foram pouco citadas (18%), assim como a metodologia de 

aplicação de projetos (18%), pois se podem contemplar problemas específicos da turma para 

trabalhar com dificuldades específicas da aprendizagem. Sendo assim, a busca por essa 

metodologia, talvez seja uma forma de trabalhar com os interesses e dificuldades dos alunos 

naquela realidade social, isto é, o seu próprio mundo. O método de como o aluno aprende: o 

construtivismo também pouco escolhido (5,5%). 

A pesquisa (3,7%) que poderia ser uma alternativa de busca do conhecimento com 

autonomia e construção desse conhecimento, pouco apareceu como recurso. No fim das 

contas, o que acaba vigorando é a exposição e não a construção do conhecimento. 

Pouquíssimos professores escolheram a repetição de exercícios (1,85%) como 

estratégia de ensino, ou seja, consideram a prática mecânica como ferramenta pouco 

necessária para o ensino de Língua Portuguesa. 

As metodologias são relevantes e associam-se na aprendizagem em como os alunos 

aprendem Língua Portuguesa. A exposição oral nada mais é do que a repasse de um 

conhecimento científico estudado e consolidado e o processo de ensinar e aprender acaba 

tornando - se um ato mecânico, pois ainda prioriza-se a fala do professor. Assim, é necessário 

compreender como os alunos aprendem ou pelo menos como os professores julgam que 

ocorre a aprendizagem e espera-se que a aprendizagem esteja vinculada ao uso das 

metodologias mais usadas. 

 

Quadro 5:Como aprender língua portuguesa, segundo os professores de língua portuguesa 

Como os alunos aprendem língua portuguesa Frequência Porcentagem 

Por meio do desenvolvimento de habilidades 18 24,32% 

Interação social 16 21,62% 

Comunicação  15 20,27% 

Autonomia 11 14,86% 

Adquirindo estruturas da linguagem 10 13,51% 

Aplicação de projetos  2 2,7% 

Repetição de exercícios 2 2,7% 
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E ainda quando buscamos saber como os alunos aprendem, ou seja, quais os meios 

usados para aprender língua portuguesa e encontramos uma frequência de 74 escolhas da 

aprendizagem.   

O desenvolvimento das habilidades (24,32%) foi uma das formas de aprendizagem 

que mais apareceram na escolha dos professores. Isso porque, os modelos de avaliações 

externas, em larga escala, nas escolas, com a finalidade de avaliar o nível de proficiência dos 

alunos em língua portuguesa, considera que os alunos devem ter habilidades construídas em 

cada aspecto dos conteúdos. Um dos exemplos de avaliação externa, no final do Ensino 

Médio, é o ENEM, que abrange o ensino de Língua Portuguesa por meio da matriz de 

referência na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, com a descrição de 9 

competências e suas respectivas habilidades em forma de descritores.  

Na matriz aparece o conceito de linguagem modal, o uso de tecnologias no ensino, 

no trabalho e na vida e outros fatores que a linguagem pode favorecer na comunicação e na 

integração do sujeito na sociedade, favorecendo os processos comunicativos, críticos e 

sociais. 

Outro fator preponderante foi a interação social (21,62%), que dialoga com o 

conceito de Vygotsky para o desenvolvimento, a interação entre seus pares é relevante, e 

ainda que a aprendizagem só é possível quando o que se pretende ensinar encontra-se na 

interação social vivenciada pelos sujeitos, mediada pela linguagem. A comunicação (20,27%) 

foi outro aspecto que apareceu e é um meio ligado à interação social, isso também fortalece o 

uso da linguagem nos processos sociais. 

Mas um fato permeia a contradição se o aluno aprende pela interação social e pela 

comunicação, por que os professores usam as aulas expositivas como recurso recorrente? Essa 

incoerência pode ser expressa pelas orientações do ENEM, em que os professores devem 

contemplar o ensino de determinados conteúdos e isso não permite a exploração real da 

interação social por meio de projetos ou atividades em grupos. 

A autonomia (14,86%) também apareceu como forma de buscar o seu próprio 

conhecimento.  Por isso, se o processo de ensino e aprendizagem torna a autonomia 

importante, ocorre o empoderamento do sujeito. Sendo assim, o poder pode ser uma 

concessão de alguém com mais poder que concede a outro em baixa escala, uma visão de 

autonomia relacionada com poder. 
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No caso, se os professores consideram a autonomia como forma de aprender a 

Língua Portuguesa é uma forma de garantir a liberdade de expressão do sujeito e construir seu 

próprio conhecimento. Reafirmando-se na teoria de que 

 
o respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos 

podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua negação, por isso 

é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber 

outra designação senão a de transgressão. É nesse sentido que o professor 

autoritário, que por isso afoga a liberdade do educando, amesquinhando o seu direito 

de estar sendo curioso e inquieto. Saber que devo respeito à autonomia e à 

identidade do educando exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber. 

(FREIRE, 2000, p.66-67). 

 
Portanto, aquele professor que usa o espaço escolar comparado aos moldes de uma 

prisão, é aquele professor autoritário. Enquanto, aquele que possui preceitos éticos, reafirma 

sua prática educativa voltada para valorização da autonomia dos seus alunos. 

A autonomia, assim como a interação social e a comunicação são fatores que se 

opõem à aula expositiva. Pensar em como isso ocorre e porque os professores caminham na 

contradição são pontos pertinentes para nossa discussão, pois os professores reconhecem 

quais são os caminhos por meio de estudos teóricos que os alunos aprendem, mas na prática 

usam o método antigo da exposição oral dos conteúdos, a escola, assim, repete os modelos 

arcaicos em função talvez dos modelos de avaliação externa. 

 

3.5.3 Os processos mentais, a interação social e os valores necessários na prática educativa 

 

O processo de aprendizagem da Língua Portuguesa relaciona-se desde a estrutura dos 

processos mentais, passa pela finalidade de aprender e aos valores que sustentam o ato de 

ensinar. Sendo assim, cabe ao professor 

 

garantir a unidade didática entre ensino e aprendizagem, através do processo de 

ensino. Ensino e aprendizagem são duas facetas de um mesmo processo. O professor 

planeja, dirige e controla o processo de ensino, tendo em vista estimular e suscitar a 

atividade própria dos alunos para a aprendizagem. (LIBÂNEO, 1990, p. 81) 

 

O ato de ensinar deve estimular e favorecer o processo de aprendizagem dos alunos.  

O ensino não se estrutura por si só sem objetivos, e esse fim deve perpassar desde o início da 

atividade docente. 
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A estrutura mental é um aspecto importante e influência na aprendizagem dos alunos, 

os professores consideram que os alunos devem ter estruturado processos mentais para 

aprender Língua Portuguesa.  

É ainda preciso reiterar que o conceito de estrutura em relação à aprendizagem foi 

proposto por Piaget. A estrutura é o resultado da reorganização dos esquemas e isso torna - se 

a base para a construção de nova estrutura em nível mais elevado; por sua vez, os mecanismos 

funcionais - assimilação e acomodação - sofrem influência de fatores externos e internos, 

promovendo a passagem de uma estrutura para outra e com isso, o indivíduo vai se 

desenvolvendo. “Daí resulta que a teoria do desenvolvimento apela, necessariamente, para a 

noção de equilíbrio entre os fatores internos e externos ou, mais em geral, entre a assimilação 

e a acomodação” (PIAGET, 2011, p.89). 

Além disso, é importante ressaltar que para essa estruturação dos processos mentais é 

necessário a atuação efetiva e intencional do professor para garantir o desenvolvimento da 

aprendizagem por meio do ensino. 

 

 Figura 6: Necessidade de estruturas mentais para aprender português. 

 

 

Vygotsky propiciou, na educação, um estudo sobre o desenvolvimento humano; na 

aprendizagem dos indivíduos, considerou os processos mentais, afetivos e sociais. A teoria 

proposta por ele nos permite uma reflexão acerca do desenvolvimento humano e da prática 

pedagógica do ensino da Língua Portuguesa. A função do educador é garantir o início das 

aptidões que a priori são externas aos indivíduos. Embora, para a evolução da espécie 

humana, as crianças precisam do apoio de outras pessoas envolvidas nesse processo: colegas, 

pais e educadores.  

 

Conforme Vygotsky, as funções psíquicas humanas, como a linguagem oral, o 

pensamento, a memória, o controle da própria conduta, a linguagem escrita, o 

cálculo, antes de se tornarem internas ao indivíduo, precisam ser vivenciadas nas 
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relações entre as pessoas: não se desenvolvem espontaneamente, não existem no 

indivíduo como uma potencialidade, mas são experimentadas inicialmente sob a 

forma de atividade interpsíquica (entre pessoas) antes de assumirem a forma de 

atividade intrapsíquica (dentro da pessoa) (MELLO, 2004, p. 141). 

 

 

Destarte, o papel do educador é mediar o processo de reprodução das aptidões 

humanas e sem a transmissão da cultura, pelo contato com os adultos ou outras crianças mais 

velhas, isso não aconteceria. O processo de desenvolvimento da inteligência é, pois, 

motivado. 

Vygotsky propôs uma teoria sobre o desenvolvimento do ser humano na qual sugere 

que o aprendizado e o desenvolvimento caminham de modo interrelacionados, portanto, 

qualquer situação de aprendizagem tem história prévia. O pesquisador considera o ser humano 

imerso no contexto histórico, pois seu desenvolvimento integra aspectos biológicos, 

psicológicos e antropológicos. 

Outro conceito criado por Vygotsky diz respeito ao processo de aprendizagem e pode 

ajudar na prática do ensino de língua, e ficou conhecido, no Brasil, como Zona de 

Desenvolvimento Proximal, devido à traduções norte-americanas. Outro conceito foi a 

tradução para imediato. É um conceito que já se encontra em Psicologia Pedagógica e merece 

um esclarecimento à parte, conforme explícito abaixo. 

 

Tanto a palavra proximal como a imediato não transmitem o que é considerado o 

mais importante quando se trata desse conceito, que está intimamente ligado à 

relação existente entre desenvolvimento e instrução e à ação colaborativa de outra 

pessoa. Quando se usa zona de desenvolvimento proximal ou imediato não está se 

atentando para a importância da instrução como uma atividade que pode ou não 

possibilitar o desenvolvimento. Vigotski não diz que a instrução é garantia de 

desenvolvimento, mas que ela, ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do 

adulto ou entre pares, cria possibilidades para o desenvolvimento  

(PRESTES,2012,p.190). 
 
 

Dessa forma, nenhuma das traduções “imediato” ou “proximal” conseguem 

representar o conceito proposto por Vygotsky para zona blijaichegorazvitia. A expressão, em 

russo, quer dizer exatamente o que a criança consegue fazer com a ajuda de um adulto, pois o 

que ela faz sem ajuda é o nível de desenvolvimento atual e pode anunciar as funções que estão 

em amadurecimento. 

O pesquisador demonstra que o funcionamento psicológico pode ser social, por isso, 

histórico. É o momento em que o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e 

valores a partir de sua realidade com o meio ambiente e com as pessoas. 
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Sendo assim, o nível mental de uma criança, uma vez internalizado, torna-se parte 

das aquisições do desenvolvimento, independente da criança. Aprendizado não é 

desenvolvimento, entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que 

seriam impossíveis de acontecer. 

Para Vygotsky, as crianças são categorizadas mais pelo amadurecimento de funções 

do que pelas situações de desafios que proporcionem o desenvolvimento. Segundo Prestes 

(2012, p. 203) 

 

É nesse sentido que o conceito de zona blijaichegorazvitia se insere na discussão 

apresentada por Vigotski, pois a questão sobre a relação entre o desenvolvimento 

mental da criança e a instrução escolar é muito mais complexa do que se pensava e, 

por isso, ele faz uma breve análise de alguns estudos e detém-se na questão da 

dinâmica do desenvolvimento mental da criança. 
 

Essa perspectiva teórica tem objeto de estudo o desenvolvimento e a aprendizagem, 

sendo que o social concretiza-se nas relações interpessoais e no caráter social da linguagem, 

servem para explicar que a criança, enquanto individualidade, é sujeito construído 

socialmente. Os PCNs do Ensino Fundamental, apesar de não creditar à teoria de Vygotsky, 

mostram a intervenção do professor na aprendizagem dos alunos, observe: 

 

Para a estruturação da intervenção educativa é fundamental distinguir o nível de 

desenvolvimento real do potencial. O nível de desenvolvimento real se determina 

como aquilo que o aluno pode fazer sozinho em uma situação determinad a, sem 

ajuda de ninguém. O nível de desenvolvimento potencial é determinado pelo que o 

aluno pode fazer ou aprender mediante a interação com outras pessoas, conforme as 

observa, imitando, trocando idéias com elas, ouvindo suas explicações, sendo 

desafiado por elas ou contrapondo-se a elas, sejam essas pessoas o professor ou seus 

colegas. Existe uma zona de desenvolvimento próximo, dada pela diferença 

existente entre o que um aluno pode fazer sozinho e o que pode fazer ou aprender 

com a ajuda dos outros. De acordo com essa concepção, falar dos mecanismos de 

intervenção educativa equivale a falar dos mecanismos interativos pelos quais 

professores e colegas conseguem ajustar sua ajuda aos processos de construção de 

significados realizados pelos alunos no decorrer das atividades escolares de ensino e 

aprendizagem. (BRASIL, 1998, p. 79) 

 

A concepção expressa nos PCNs mostra que além da zona de desenvolvimento real, 

o nível de conhecimento do aluno naquele momento e a zona de desenvolvimento proximal, 

ou seja, o processo de aprendizagem que o aluno pode transmitir. Mas principalmente, mostra 

como a interação social torna-se um elemento importante. 
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Todos os professores consideram a interação social como um aspecto importante 

para a aprendizagem da língua portuguesa, sendo que alguns acrescentaram comentários: 

 

Quadro 6: Comentários sobre a interação social do grupo de professores de português da rede 

pública estadual 

Participantes Comentário 

A Sim, é relevante, pois o educando aprende na interação e 
socialização com seus pares. 

B Sim muito importante porque na interação social o aluno aplica na 

prática o que aprender na teoria dando significado ao conteúdo. 

C Sim,a comunicação é de suma importância para a comunicação 
para interação social, uma necessidade humana. 

D Sim! A língua é aprendida para uma maior interação humana. 

E Com certeza, na interação com o outro acontece o 
desenvolvimento de habilidades, de processos mentais, de novas 

aprendizagens. 
 

 

Desta forma, como no primeiro estudo, a interação social torna-se um aspecto e um 

dos pesquisadores citados e que dialogam com essa perspectiva foi Vygotsky.  

Fica claro que a maioria dos participantes considera que tanto a estrutura mental 

quanto a interação são fatores importantes para os processos de aprendizagem da língua 

portuguesa, embora essas duas expressões pertençam a arcabouços teóricos diferentes, 

considerados por alguns como antagônicos, dentro das concepções das teorias da 

aprendizagem. Enquanto a expressão “estruturas mentais” remete ao pensamento piagetiano, a 

expressão “interações sociais” remetem ao pensamento de Vygotsky. 

Com relação às finalidades de aprender Língua Portuguesa apareceram: 

Quadro 7: Frequência e porcentagem das finalidades educativas do ensino de Língua 

Portuguesa, segundo professores da rede pública estadual 

Finalidades Educativas Frequência Porcentagem 

Interação Social 18 41,86 % 

Uso da linguagem em situações formais e 
informais 

17 39,53% 

Não ser oprimido socialmente 5 11,62% 

Passar no vestibular/ ENEM 1 2,32% 

Êxito profissional 1 2,32% 

Emprego melhor 1 2,32% 
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A opção mais citada foi a interação social (41,86 %). Isso corrobora com a 

perspectiva demonstrada anteriormente de que os participantes acreditam na importância da 

interação social, não apenas como uma finalidade educativa, mas também como parte 

imprescindível do processo de aprendizagem.  

A segunda opção escolhida foi usar a linguagem em situações formais e informais 

(39,53%), isso demonstra que os professores acreditam que é necessário usar as variedades 

linguísticas dependendo da comunidade linguística e dos fatores e das intencionalidades 

comunicativas. Não existe o predomínio de apenas uma norma privilegiada de uso, mas 

depende do contexto em que o sujeito está envolvido. 

A terceira opção (11,62%), embora, na segunda escolha evidencia o uso de 

variedades linguísticas, há uma preocupação com o preconceito linguístico, pois citaram a 

opressão social como um dos objetivos de se aprender a Língua Portuguesa. Então, no ensino, 

deve haver uma preocupação para que os alunos não sofram o preconceito. Esse ponto 

também retoma o questionamento de Marcos Bagno sobre o preconceito linguístico e indica 

que aprender o português deve ser democrático e aprender a usar a língua em situações 

formais e informais, respeitando a comunidade linguística de cada indivíduo. 

Porém, percebe - se uma contradição, ao mesmo tempo, que preocupa - se com o 

aluno aprender a língua para não ser oprimido, não se preocupam com o futuro do aluno, isto 

é, não se preocupam com a inserção no mercado de trabalho e uma das formas mais evidentes 

de opressão se faz pela força de trabalho e pelo desprestígio social.  

Nesse sentido, as três opções menos citadas estão interligadas: passar no vestibular/ 

ENEM (2,32%), ter um emprego melhor (2,32%) e ter êxito profissional (2,32%), pois se 

relacionam com o status quo do indivíduo na sociedade, tanto no prestígio social quanto 

econômico. 

Os professores voltam - se para o ensino da língua como uma ação metalinguística, 

ao acesso à língua se sobrepõe a outros aspectos como a política, o social e o econômico. O 

indivíduo passa a ser e estar no mundo por meio da linguagem. 

Ou para uma concepção defendida por Habermas, segundo Bannel (2006, p.39) 

 

Habermas, nesse período, também desenvolveu uma análise dos poderes reificados, 

que oprimem o sujeito com base nesse paradigma de linguagem, argumentando que 

o interesse emancipatório se desenvolveu “[...] na medida em que uma força 

repressiva, na forma de um exercício normativo de poder, se representa 

permanentemente nas estruturas da comunicação distorcida”. Ou seja, o locus de 



103 
 

 

poder está aumentando além da esfera da produção – trabalho e dinheiro- para 

incluir a esfera da comunicação – interação-, na medida em que toda ação social, 

qualquer que seja, está, necessariamente, mediada pelo uso da linguagem em 

comunicação. 

 

Portanto, nos objetivos de ensinar a Língua Portuguesa, precisamos deixar claro que 

os professores participantes da pesquisa acreditam que a interação e o uso da linguagem em 

situações formais e informais são uma das finalidades preponderantes da língua portuguesa. 

Portanto, a comunicação, interação e uso da linguagem são pontos de destaque na atuação dos 

docentes. 

Para sustentar essa finalidade, é necessário reconhecer os valores que sustentam a 

prática pedagógica desses profissionais. Escolhemos como referência a obra de Paulo Freire 

para analisar os valores citados, leia abaixo a coleta de dados do questionário. 

 

Figura 7 - Valores que sustentam a prática docente. 

 

  

O respeito e a dedicação são os valores que mais aparecem citados. Em sequência, a 

cooperação, a solidariedade, a consideração e a humildade e não apareceram outras respostas 

(opção 7). 

A atitude de respeito começa na diversidade sociocultural expressa por meio da 

origem dos alunos e na linguagem. A intencionalidade dos professores, em sala de aula, 

acontece no intuito de respeitar as diferenças, valorizando o repertório de linguagem de cada 

indivíduo inserido no processo de ensino e aprendizagem evitando assim, o preconceito 

linguístico. 

Outro ponto de relação com o respeito é a teoria proposta por Freire, pensando na 

ética estabelecida, quando relacionamos o ato de ensinar e como respeitar seus alunos. 

 

O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 

favor que podemos conceder uns aos outros. Precisamente porque éticos podemos 
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desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para sua negação, por isso é 

imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não pode receber 

outra designação senão a de transgressão. O professor que desrespeita a curiosidade 

do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais 

precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o 

minimiza, que “manda que ele se ponha em seu lugar” ao mais tênue sinal de 

rebeldia legítima,tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu 

dever de propor limites na liberdade do aluno, que se furta do dever de ensinar, de 

estar respeitosamente presente à experiência formadora do educando, transgride os 

princípios fundamentalmente éticos de nossa existência. (FREIRE, 2000, p. 66) 

 

 

Para Freire, o respeito é um valor que relaciona-se com a nossa condição ética e 

transcende a nossa existência, cabendo ao professor uma atitude  de preocupação com a 

formação integral do educando, e respeitando seu universo cultural. 

A dedicação foi outro valor que corresponde à prática, para esses professores o ato de 

conhecer, buscar, pesquisar, estudar e preparar para o ensino de língua portuguesa deve ser 

uma conduta recorrente na prática educativa. Segundo Freire (2000, p.102 e 103) 

 

a segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se 

funde em sua competência profissional.  Nenhuma autoridade docente se exerce 

ausente dessa competência.  O professor que não leve a sério sua formação, que não 

estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força moral para 

coordenar as atividades de sua classe. Isto não significa, porém que a opção e a 

prática democrática do professor ou da professora sejam determinadas por sua 

competência científica. Há professores e professoras cientificamente preparados mas  

autoritários a toda prova. O que quero dizer é que a incompetência profissional 

desqualifica a autoridade do professor. 

 

 

 

Para Freire, a competência profissional é um fator importante na construção do 

professor e para ter essa competência torna-se necessária para qualificar o professor. Esse 

pode ser um dos critérios que corresponda a dedicação desses profissionais. 

A cooperação, a solidariedade, a consideração e a humildade são valores também 

relacionados e citados como importantes na prática do professor. Isso indica que o professor 

está ali como mediador, ele facilita o processo de ensino e aprendizagem, entendendo que não 

é o único e exclusivo centralizador do conhecimento, mas um profissional que pode fazer uma 

prática em construir o conhecimento do aluno, com humildade para reconhecer que também 

aprende nesse processo. “O meu respeito de professor à pessoa do educando, à sua 

curiosidade, à sua timidez, que não devo agravar com procedimentos inibidores exige de mim 

o cultivo da humildade e da tolerância” (FREIRE, 2000, p. 74). 
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E ainda “O clima de respeito que nasce das relações justas, sérias, humildes, 

generosas, em que a autoridade docente e as liberdades dos alunos se assumem eticamente, 

autentica o caráter formador do espaço pedagógico”. (FREIRE, 2000, p.103) 

Assim, vai definindo-se o conjunto de valores como características desse grupo de 

professores, em que a autoridade do professor e a liberdade do aluno complementam-se.  

Os valores são relevantes para a construção do profissional porque ensinar está 

diretamente ligado ao ato de aprender. Quem ensina, ensina para alguém. Nesse processo, não 

está em jogo apenas a educação dos conhecimentos científicos por si só, mas as relações 

humanas construídas nessas interações sociais, passando, portanto, pela ética na formação 

humana do indivíduo que garante o respeito às diversidades culturais no ensino do uso da 

linguagem para os professores dessa área do conhecimento. 

 

Ensinar e, enquanto isso, testemunhar aos alunos o quanto me é fundamental 

respeitá-los e respeitar-me são tarefas que jamais dicotomizei. Nunca me foi 

possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos da formação ética dos 

educandos (FREIRE, 1996, p.106). 

 

 Portanto, o processo de ensino e aprendizagem não é restrito ao processo de aprender 

conteúdos cognitivos, mas os valores, e o respeito é um deles, devem ser alinhados com a 

prática dos conteúdos.  Não há prática educativa sem essa relevância dos saberes éticos. 

 

3.5.4 Análise do questionário na perspectiva da Ciência e do Senso Comum 

 

 No questionário, os participantes escolheram qual eixo de ensino de Língua 

Portuguesa, eles identificavam-se mais. Foram contemplados três eixos dos estudos 

científicos: Literatura, Gramática e Redação. Literatura foi a mais escolhida. A escolha 

representa uma predileção por escritores clássicos da Literatura Brasileira. Porém fica um 

questionamento: É o item mais usado em sala de aula?  O fato de escolherem com grande 

vantagem Literatura ( 65%) revela que na prática, isto é, no Senso Comum , no grupo desses 

professores temos uma crença em gostar ou usar mais Literatura. 

 A presença da Ciência também evidencia - se no momento em que os professores 

escolhem os teóricos que subsidiam sua prática pedagógica: os três mais escolhidos foram: 

Vygotsky, Bakhtin e Freire. Isso demonstra que para esse grupo de professores a Educação é 

preponderante na prática e não teóricos específicos da Língua Portuguesa.Os teóricos da 

Educação influenciam mais esses professores. Isso demonstra que na prática e ou na 
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experiência individual de cada professor a educação é algo mais recorrente, mas questionamos 

o quanto eles são estudados nos cursos de formação de licenciatura em Língua Portuguesa, e 

com qual profundidade. 

 As palavras mais citadas foram “Aprendizagem”, “Criatividade” e “Metodologia” que 

subsidiam a prática pedagógica desses professores. Os professores do questionário repetiram 

as mesmas palavras do grupo focal “Aprendizagem” e “Criatividade”, se tivéssemos uma 

Representação Social propriamente dita, essas seriam as palavras que representam a prática 

pedagógica dos professores de Língua Portuguesa em ambos os grupos.  O grupo revela sua 

crença, na medida, que recorre à aprendizagem, sendo um aspecto importante na experiência 

individual e em grupo. A criatividade representa a dinâmica do grupo, na prática, a ação do 

professor não pode ser estática, precisa ser mobilizadora, renovada e interessante para o 

aluno.  Por fim, na didática, a metodologia é relevante, porque as escolhas pedagógicas 

podem favorecer o processo de ensino e aprendizagem. 

 Como no grupo focal, no questionário a Ciência e Senso Comum interagem nas 

diferentes escolhas metodológicas, mas a preponderância das aulas expositivas permanece. 

  Os alunos aprendem Língua Portuguesa por meio do desenvolvimento das 

habilidades. Uma hipótese deles terem chegado a essa conclusão foi por causa dos 

documentos que orientam a prática pedagógica nas escolas, como exemplo, os parâmetros 

curriculares.É uma aproximação da Ciência, mas ao mesmo tempo, consensual entre o grupo 

de professores. 

 Um elemento de influência científica foi a interação social, mas ao justificarem não 

recorrem à Ciência , mas  ao seu pensamento social. Um exemplo seria “Sim muito 

importante porque na interação social o aluno aplica na prática o que aprender na teoria dando 

significado ao conteúdo” ou “Com certeza, na interação com outro acontece o 

desenvolvimento das habilidades, de processos mentais, de novas aprendizagens”. Tais 

discursos representam pontos de vista do Senso Comum porque não justificam com teoria,a 

pesar de ter Vygotsky que representa essa ideia. A interação social também foi a principal 

finalidade escolhida. 

 Respeito e dedicação foram elementos os elementos mais citados. O respeito foi citado 

no grupo focal também, apenas 1 professor não escolheu essa resposta. Isso representa o 

pensamento do grupo de professores do questionário. 

 Portanto, Senso Comum e Ciência interagem o tempo todo no pensamento dos 

professores compondo sua visão sobre as práticas de ensino de Língua Portuguesa. Há uma 
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reificação do conhecimento científico, porque os professores apropriam-se da Ciência 

conscientemente ou inconscientemente e constroem seu pensamento social sobre suas 

respectivas práticas pedagógicas. 
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Considerações Finais 

O ensino tem como eixos previstos na BNCC (2017) a leitura, a produção de textos, a 

análise linguística/semiótica e a oralidade. Com isso, os professores de Língua Portuguesa 

têm o direcionamento de suas práticas para fundamentar o trabalho em sala de aula. Esses 

eixos estão contemplados na literatura acadêmica sobre o ensino de Língua Portuguesa, assim 

como, os professores terão como aporte sua própria prática educativa. 

Assim, concluímos neste trabalho que o ensino corresponde à junção entre os aspectos 

teóricos ligados à racionalidade científica e também aos aspectos do Senso Comum, aos 

conhecimentos práticos, que são adquiridos por meio da experiência do Senso Comum. A 

língua é acesso a essas duas formas de racionalidade: a científica e a social. Nesse raciocínio, 

diz Bautier e Rayou (2015, p. 34)3 

 

Cada um dos registros constituintes do "escolar" é por si mesmo mutante dentro de 

um regime "principal" (letrado, elaborado) ou "menor" (espontâneo, experiencial). 

Do ponto de vista cognitivo, pode enviar de volta para conceituações científicas ou 

cotidianas (Vygotski, 1997) do ponto de vista cultural, ele pode se referir a 

conhecimentos e práticas "legítimas" ou, seu oposto,"dominadas” (Bourdieu,1979);  

de um  ponto de vista simbólico, ele pode se relacionar a comunidade acadêmica, 

composta de saberes verticalmente estruturados ou relacionar-se a comunidades 

mais próximas, onde as ligações "horizontais" implicam um conhecimento menos 

rigoroso, mas identidades mais encarnadas.Cabe portanto aos alunos, se inscrever 

em cada um desses registros, não confundindo as fronteiras, as lógicas internas e as 

dinâmicas. Eles devem, a fim de estar numa lógica escolar, aderir a formas 

específicas de se comportar e de aprender,mas também saber que as maneiras de 

aprender na escola, têm como pano de fundo saberes robustos e vivos, constituídos 

de formas diferentes, das quais ele terá que se aproximar. A evolução curricular 

contemporânea, como já afirmamos (Bautier, 2010, Bautier & Rayou, 2013, Bautier 

                                                                 
3 Chacun des registres constitutifs du « scolaire » estlui-même mobilisable dans un 

régime « majeur »(littératié, élaboré) ou « mineur » (spontané, expérientiel).D‟un point de vue cognitif, il peut 

renvoyerà des conceptualisations scientifiques ou du quotidien(Vygotski, 1997) ; d ‟un point de vue culturel,il 

peut référer à des savoirs et des pratiques  « légitimes» ou, à l‟inverse, « dominées » (Bourdieu,1979) ; d‟un point 

de vue symbolique, il peut relierà la communauté académique des savoirs verticalementstructurés ou à des 

communautés plus proches,où les liens « horizontaux » supposent des savoirsmoins rigoureux mais des identités 

plus incarnées (Bernstein, 2007). Il appartientdonc aux élèves de s‟inscrire dans chacun deces registres en n‟en 

confondant pas les frontières,les logiques internes et les dynamiques. Ils doivent, pour être dans une logique 

scolaire, adhérer à des manières de se tenir et d‟apprendre spécifiques, mais aussi savoir que les façons 

d‟apprendre à l‟école ont en arrière-plan des savoirs robustes mais vivants, constitués s elon des modalités 

différentes dont il faudra s‟approcher. L‟évolutioncurriculairecontemporaine, nous l‟avonsditailleurs (Bautier, 

2010, Bautier&Rayou, 2013, Bautieretalii, 2012), estmarquée par um double enjeucognitif et langagier. 

Enjeucognitive quandils ‟agitaujourd‟huidavantage de savoir 

traitercognitivementunehétérogénéitéépistémologique, sémiotique et langagière, savoir produireexplicitement 

pour la classeou pour soi un « texte » oral ouécrit « homogène » car conceptu el, avec cettemêmehétérogénéité. 
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et al., 2012), é marcada por uma dupla questão cognitiva e lingüística. Questão 

cognitiva quando se trata atualmente de saber tratar cognitivamente de uma 

heterogeneidade epistemológica, semiótica e linguística, sabendo produzir 

explicitamente para a classe ou para si mesmo um “texto” oral ou escrito 

“homogêneo” pois conceptual, mantendo a mesma hetereogeneidade. (Tradução 

livre : Lila Maria Spadoni Lemes) 
 

 O ensino de Língua Portuguesa compreende as duas formas de racionalidade, tanto a 

científica quanto a experiencial, como afirmam Bautier e Rayou (2015) e elas se entrelaçam 

tanto no ensino enquanto prerrogativa do professor, quanto na aprendigem dos alunos. A 

racionalidade científica usada no ensino pelos professores foram adquiridas na formação 

acadêmica e na formação continuada, mas ela se agrega às experiências da profissão, juntas 

elas agregam e contribuem para a aprendizagem dos alunos. O intuito ,então, é perceber as 

fronteiras entre esses conhecimentos. 

O conhecimento do ensino de Língua Portuguesa foi estudado pelos pensadores da 

Língua Portuguesa e divulgados para os estudiosos, mas esse objeto sofreu uma 

transformação ao longo dos anos, e os professores tiveram que se adaptar a essas mudanças. 

Portanto, o conhecimento que chega aos alunos na sala de aula teve alterações das crenças e 

do Senso Comum, porque sofreu as mudanças da prática de ensino. 

 

Em primeiro lugar, temos aqui a difusão a partir do “inventor” ou, falando, de 

maneira geral da minoria de cientistas, filósofos, etc. , para a maioria um processo 

no decurso do qual  ocorre o que nós chamamos de popularização do conhecimento. 

Essa é a primeira transformação de uma ideia nova, estranha ou esotérica, pelo e no 

ambiente social. Em seguida, agora circulando dentro da maioria, a ideia nova, 

estranha ou esotérica, interfere em ideias existentes,torna-se o foco da conversação, 

do debate e do resto. O efeito dessas conversações e debates é reforçar, intensificar e 

levar a efeito toda ideia, ou item, deconhecimento circulando na sociedade, tanto 

novos como velhos. Uma vez que as coisas esotéricas e estranhas se tenham tornado 

estáveis e familiares, grupos de especialistas populares, ou crenças, são formados.A 

partir dessas comunicações, entendimentos ou desentendimentos, a partir de 

numerosoas transformações e reformulações, algo novo é criado nas conversações e 

debates, isto é, uma nova representação do senso comum, com seu próprio estilo e 

conteúdo (MOSCOVICI, 2015,  p.353 e 354). 

 

A relevância deste estudo é pensar e repensar a prática de ensino com a finalidade de 

compreender como esse professor pensa sua atuação, antes e durante sua presença em sala de 

aula. Por isso, investigou-se como os professores se apropriam dos conhecimentos científicos 

e dos conhecimentos do Senso Comum e sua interferência na relação de ensino e 

aprendizagem, compreendendo as fronteiras entre a racionalidade científica e o Senso Comum 

na prática dos professores de Língua Portuguesa. Pois esse é um desafio do professor, que ao 

transitar por estas fronteiras, ensina os alunos também a fazê-lo. “O professor deve, ainda, 
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pensar de modo ao mesmo tempo “global” e “local”. Há de preparar os seus alunos para uma 

sociedade globalizada e, também, de “ligar a escola à comunidade” (CHARLOT, 2013, p. 

100). 

De acordo com o objeto de estudo e os respectivos objetivos, buscamos fazer dois 

estudos para revelar o pensamento dos professores sobre o ensino de Língua Portuguesa. Para 

isso, dois instrumentos foram utilizados: o grupo focal com um grupo de seis professores e o 

questionário com outro grupo de vinte professores. Todos os professores com formação em 

letras e atuantes na rede pública estadual de Goiás. 

No primeiro estudo, os professores manifestaram uma predileção pelos estudos 

gramaticais/linguísticos e pelo estudo dos gêneros textuais, apresentando uma visão de ensino 

sustentada pelo uso do texto, contextualizando a gramática e tentando aproximar o conteúdo 

com o mundo dos alunos. 

 As metodologias usadas são diversificadas, mas a mais usada foi a aula expositiva, 

que por ora, foi denominada de aula expositiva dialogada. A justificativa que o diálogo 

promove interação entre a teoria (conteúdos) e a prática (conhecimentos prévios) dos alunos. 

O grupo considerou aula expositiva dialogada como uma ação de troca com os alunos, em que 

o aluno torna-se ativo no processo de ensino e aprendizagem. Essa metodologia é recorrente, 

mas não é exclusiva. 

Os professores concordam que o respeito deve ser um valor agregado à atividade 

profissional do professor. Por isso, cabe ao professor respeitar a diversidade cultural dos 

alunos e valorizar as diferentes variedades linguísticas. 

Há uma divergência entre os professores com relação à aprendizagem da Língua 

Portuguesa: elas não aprendem a língua, elas já nascem sabendo e apenas devem apreender as 

regras na escola, e o outro ponto de vista foi a aprendizagem da língua pela interação social 

com a família e o contexto social. 

Nesse primeiro estudo, percebemos a presença da ciência e do senso comum na 

prática desses professores, mas hipotetizamos que essas presenças não chegam a constituir 

uma Representação Social, pois forma-se um pensamento mais científico que social. Não 

podemos considerar Representação Social, pois o grupo não é leigo, possui conhecimento 

relevante sobre o ensino de Língua Portuguesa. 

 

Em sua primeira obra, Moscovici (1978) demonstra como a psicanálise, uma teoria 

científica, penetra no senso comum, sendo transformada a partir de uma lógica 

social. Ele descreve uma mudança no pensamento social afirmando que 
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antigamente, quando a ciência não era tão popular, as noções indispensáveis do 

senso comum provinham da linguagem e da sabedoria acumulada pelas sociedades. 

No entanto, na modernidade, o senso comum passou buscar na ciência conceitos 

para explicar o mundo. Neste sentido, as representações sociais acontecem por meio 

de um universo reificado, momento em que o objeto sai da ciência, chega ao senso 

comum e reinventa-se. Há um movimento de troca entre o senso comum e a ciência 

(SPADONI, ZANATTA, ANDRADE apud MOSCOVICI, 2017, p.123) 

 

 

As professoras participantes deste estudo vão para a sala de aula com um conjunto de 

teorias científicas, recorrendo aos aspectos teóricos dos pesquisadores, no planejamento, nas 

finalidades educativas e na aprendizagem dos alunos e usam também os aspectos do senso 

comum que está ligado às experiências do cotidiano. 

No entanto, parece que os professores utilizam o Senso Comum a partir do momento 

que atuam na prática, ou seja, no chão da sala de aula. Isso ocorre porque as suas 

metodologias próprias são baseadas em suas experiências profissionais e na vivência de 

mundo dos alunos. Para  

 

 Freire, os conteúdos deveriam ser definidos a partir dos conhecimentos de mundo 

dos educandos, considerando, principalmente, que não há como construir novos 

esquemas cognitivos sem estabelecer relação com o conhecimento já assimilado p or 

meio da leitura do mundo que precede a leitura da palavra. Pode-se chamar o que 

Freire considera como leitura de mundo, conhecimento prévio de que tanto se falou, 

indispensável ao processamento da leitura e à cons trução da escrita. (PELANDRÉ, 

2002, p. 225) 

 

 

O pensamento dos professores resulta num amálgama de teorias que contribui para a 

prática do ensino de Língua Portuguesa. Eles adotam estudiosos específicos da língua 

portuguesa, conhecem os eixos de ensino e conseguem relacionar teorias distintas e 

peculiares, com relação ao estudo linguístico, literário e de linguagem/ língua portuguesa, 

assim como pesquisadores da área da educação para atender sua atuação pedagógica. 

Compreendem também que é preciso considerar o conhecimento prévio dos alunos. 

Destarte, pensamos no segundo estudo com um grupo diferente para confrontar ou 

até mesmo confirmar o pensamento dos professores sobre ensino de língua portuguesa. 

No segundo estudo, os professores se identificaram com o eixo de ensino de 

literatura e produção textual.  Sendo assim, nossa hipótese é de que em sala de aula o estudo 

linguístico/ gramatical possa ficar em segundo plano.  Isso pode ocorrer porque nos últimos 

anos houve uma crítica acentuada sobre ensino tradicional de gramática. 

 Eles citaram vários pesquisadores, mas optaram mais por pesquisadores ligados à 

Educação, tais como Vygotsky e Freire. 
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No uso da metodologia, a preferência é por aulas expositivas, associadas à 

metodologias específicas do ensino de Língua Portuguesa, mesclando Ciência e Senso 

Comum. 

Os professores também confirmam o pensamento de acreditar que a aprendizagem 

acontece pela interação social, afirmando que se aprende a língua para relacionar-se com o 

outro. 

Os aspectos semelhantes entre os grupos são a metodologia e a aprendizagem dos 

alunos. Os professores sabem os caminhos por meio de quais os estudos teóricos que os 

alunos aprendem, mas na prática, usam o método arcaico da exposição oral dos conteúdos. 

Tal prática torna-se recorrente em função talvez dos modelos de avaliação externa, tais como 

o ENEM. Quanto mais próximo da prática de sala de aula, mais senso comum e menos 

racionalidade científica. A ruptura ocorre, pois não é possível expor em práticas as teorias no 

nosso sistema de ensino. Temos uma situação educacional brasileira com salas cheias, 

professores com baixos salários, caracterizando uma desvalorização do profissional da 

educação entre outros entraves que são gargalos no processo educativo. Pensamos que as 

políticas voltadas para a educação e as condições de trabalho para efetivação do ensino 

determinam para o professor uma necessidade de adaptação que parece resultar na construção 

do amálgama das teorias científicas que se complementam com os saberes do senso comum 

proveniente de suas experiências. 

Há também o paradoxo entre as finalidades educativas teóricas, baseadas na 

racionalidade científica, e as finalidades políticas propostas pelos organismos internacionais, 

aos quais os professores são forçados a atender, e que reduzem a educação ao objetivo de 

formar o aluno para o mundo do trabalho. A internacionalização das políticas educacionais é 

um movimento inserido no contexto da globalização, em que agências internacionais 

multilaterais de tipos monetário, comercial, financeiro e creditício formulam recomendações 

sobre políticas públicas para países emergentes ou em desenvolvimento (LIBÂNEO, 2016, 

p.4). 

Esse movimento de influência na Educação começou em 1990 e acaba por interferir 

em questões práticas do ensino, pois se tem uma meta para atingir e precisa – se buscar 

formas para que isso aconteça. Acreditamos que seja benéfico, porém ineficiente porque tem 

como fim uma produção de mão de obra e consumidores para essa classe social e ainda não se 

pensa em meios para garantir uma educação de qualidade para todos formando indivíduos no 
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aspecto cognitivo, afetivo e moral, levando em conta sua vivência e os conhecimentos 

socioculturais. Segundo Libâneo (2016,p.21) 

 

Propõe-se que escola com qualidade educativa seja aquela que assegure  as 

condições para que todos  os alunos se apropriem  dos saberes produzidos 

historicamente e, por meio deles alcancem o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

moral. Essa escola requer relações pedagógicas visando à conquista do 

conhecimento , o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a formação  da 

personalidade  pelos alunos, sendo nessa condição que pode contribuir  para a 

redução da diferença entre níveis de escolarização e educação entre os grupos 

sociais, já que a superação das desigualdades sociais guarda estreita relação co m 

acesso ao conhecimento e  à aprendizagem escolar. 

 

  Portanto, deveria ser proposta dos organismos internacionais não apenas metas 

quantitativas, mas a discussão de práticas de ensino efetivas, no nosso caso da língua 

portuguesa. Quais os meios que os alunos aprendem? A discussão é pensar em como os 

professores estão indo para sala de aula, neste caso, eles têm o conhecimento científico, 

sabem o que os alunos precisam para aprender, conhecem as didáticas específicas e tem uma 

vaga precisão da educação voltada para o trabalho. 

Os professores, então, voltam- se para o ensino da língua como uma ação 

metalinguística, ao acesso à língua que se sobrepõe a outros aspectos como a política, o social 

e o econômico. O indivíduo passa a ser e estar no mundo por meio da linguagem e 

 

À escola caberia assegurar, a todos, em função da formação geral, os saberes 

públicos que apresentam um valor, independentemente de circunstâncias e interesses 

particulares; junto a isso, caberia a ela considerar a coexistência das diferenças e a 

interação entre indivíduos de identidades culturais distintas, incorporando, nas 

práticas de ensino, as práticas socioculturais. Desse ponto de partida, surgiria uma 

pauta comum de ação em torno da função nuclear da escola: assegurar a qualidade e 

a eficácia dos processos de ensino e aprendizagem na promoção dos melhores 

resultados de aprendizagem dos alunos. Para isso, os legisladores, planejadores e 

gestores do sistema escolar, bem como os pesquisadores do campo educacional, 

precisariam prestar mais atenção, também, aos aspectos pedagógico-didáticos da 

qualidade de ensino, isto é, aos fatores intraescolares da aprendizagem escolar em 

que estão implicados os professores (LIBÂNEO, 2012, p.25). 

 

 

Os processos pedagógicos veiculados na escola e reflexão sobre eles é um caminho 

que deveria ser percorrido por àqueles que de alguma forma estão vinculados às práticas 

escolares para garantir a qualidade e eficácia no processo de ensino e aprendizagem.  

Para tanto, os professores conseguem limitar as fronteiras da racionalidade científica, 

mas ao mesmo tempo estão mergulhados nas determinações dos organismos internacionais, e 

consciente ou inconscientemente conseguem colocar em prática as intencionalidades 

propostas juntamente com a noção do senso comum, isto é, de sua experiência profissional. 
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 Pensando nessa experiência profissional, constatamos o quanto do senso comum 

interfere na prática educativa. Todos os professores passaram por uma formação inicial e 

acadêmica na área de atuação, por isso eles têm o conhecimento e por mais que seja coletivo, 

o processo é peculiar e depende dos fatores políticos, com a influência dos organismos 

internacionais; fatores culturais, o conhecimento prévio dos alunos, que é subjetivo e singular, 

cada uma está inserido num contexto distinto e dos professores, que podem agregar no 

processo; fatores sociais, porque depende muito de onde e da questão social dos alunos, pois o 

professor deve se atentar ao meio para fundamentar seu trabalho.  

 O conhecimento científico tem sua implicação na prática, mas não se consolida de 

forma isolada. Esse conhecimento por si só é válido, mas precisa de conhecimentos do senso 

comum, pois na prática há dificuldades que essa ou aquela teoria poderia ser  melhor aplicada. 

Por isso, concluímos que nesse caso, o amálgama parece ser benéfico, pois permite a 

flexibilidade de teorias, dos planejamentos e da atuação do professor, que pode em 

determinada situações precisar desta ou daquela teoria ou da união entre elas. É relevante 

ressaltar que numa pesquisa científica não seria possível unir as teorias, mas na prática 

educativa do professor, isso se torna possível. 

Estudar a prática do professor é estudar novas formas de pensar e repensar o processo 

de ensino e aprendizagem. Por mais que existam as didáticas e as teorias metodológicas, 

quando o professor entra em sala de aula, ele tem uma prática específica, reunindo todo seu 

conhecimento na construção cuidadosa de um amálgama de teorias e senso comum, e todo o 

fazer que lhe é próprio é idiossincrático  e singular, podendo  ser compartilhado, conversado e 

normatizado, portanto , como estabelece a Teoria das Representações Sociais. 

 

Segundo Jodelet (1990), esse conhecimento é socialmente elaborado porque, embora 

se constitua a partir da experiência pessoal do sujeito, ele se serve de informações, 

crenças, significados e modelos de pensamento negociados através da tradição, da 

educação e da comunicação social. Para esta autora, a articulação entre experiência 

vivida e representações sociais é possível, pois remete a uma modalidade de 

consciência como totalidade que inclui juntamente com aspectos do conhecimento, 

dimensões emocionais e de linguagem. Exige, ainda, que se considerem práticas, 

ações e o contexto em que essas ocorrem, permitindo observar a emergência da 

subjetividade na negociação de sua necessária inscrição social. Ela considera que a 

noção de experiência vivida remete a um estado em que o sujeito é tomado pela 

emoção que pode ser privado, mas também pode corresponder a uma fusão da 

consciência individual na experiência coletiva. Pode, portanto, ser compartilhado 

(idem, 2005). (PEREZ & MAIA apud JODELET, 2011, p. 3462) 

 

 Nesta perspectiva de pesquisa das Representações Sociais, sugerimos novos 

estudos sobre as práticas que são construídas de forma híbrida, relacionando os  



115 
 

 

conhecimentos científicos com conhecimentos do senso comum e/ou sobre o processo pelo 

qual esses conteúdos do conhecimento científico se transformam em práticas profissionais. E 

concluímos que os grupos de professores de língua portuguesa contemplam esse 

conhecimento estabelecido através do diálogo e alimentado pelas experiências profissionais. 

O aspecto individual é mergulhado no aspecto coletivo. Na perspectiva do ensino, o professor 

pensa e constrói a sua prática em sala de aula, levando em consideração os aspectos 

individuais e coletivos que unificam os profissionais dessa área do conhecimento. 
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