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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o discurso do professor ao abordar questões 

gramaticais em sala de aula de Português Língua Estrangeira (doravante PLE) e ao refletir 

sobre o seu agir. Para atingir esse objetivo, utilizamos como aporte teórico o Interacionismo 

Sociodiscursivo (BRONCKART 1999, 2006, 2008; BRONCKART, MACHADO, 2007). 

Realizamos um estudo de caso e para a coleta de dados, fizemos uso de instrumentos da 

pesquisa etnográfica. O corpus é constituído por trinta aulas de português como língua 

estrangeira ministradas nos níveis I (Básico), II (Intermediário) e III (Avançado) do Curso de 

Português língua estrangeira: língua e cultura brasileiras, na Universidade Federal do Ceará. 

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados uma filmadora para gravar as cenas de sala 

de aula e a exposição à autoconfrontação. O material didático produzido para as aulas também 

faz parte do corpus, assim como um questionário aplicado durante as aulas. Na metodologia, 

utilizamos a técnica de autoconfrontação proposta por Faïta (2002) com o objetivo de trazer à 

tona os pensamentos e atitudes que os professores tiveram durante o Curso de Português 

língua estrangeira. Temos como referência as categorias de análise: os mecanismos de 

textualização, numa perspectiva epistemológica e da arquitetura textual; e a capacidade 

linguístico-discursiva. Os resultados apontaram o conceito de gramática e o de linguagem 

voltados para a utilização do texto como ponto de partida para o ensino de gramática, sendo 

esta proposta concretizada no discurso dos professores em sala de aula, no material didático 

produzido e na autoconfrontação. O discurso produzido pelos professores Y e X nos revela 

que há uma proposta voltada para o desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos, 

através de textos organizados mediante o reconhecimento e o uso de operações linguísticas. O 

discurso produzido pelos professores Y e X, em situação de autoconfrontação, revela-nos: 

primeiro, as dificuldades do professor Y em sistematizar o ensino de questões gramaticais 

devido às ancoragens em teorias e à inexperiência na área de ensino de PLE e; segundo, a 

tentativa do professor X de conjugar a teoria, que orienta o seu agir, às necessidades de 

aprendizagens de seus alunos, flexibilizando o modo de tratar o conteúdo, principalmente no 

que diz respeito à demanda gramatical. 

 

Palavras-chave: O agir do professor. Ensino de gramática. Português língua estrangeira. 

 

  



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

Le discours du professeur sur l’enseignement de la grammaire dans la classe de 

Portugais comme Langue Étrangère 

 

Ce travail a comme objectif celui d'analyser le discours du professeur dans l'enseignement des 

éléments grammaticaux en salle de classe de Portugais Langue Étrangère (doravante PLE) et 

de réflechir sur son agir. Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé comme apport 

théorique l'interactionisme sociodiscursif (BRONCKART 1999, 2006, 2008, BRONCKART, 

MACHADO, 2007). Nous avons réalisé une recherche qualitative, pour la collecte des 

données, en utilisant des instruments de recherche ethnographique. Le corpus est constitué de 

trente cours de portugais langue étrangère donnés dans les niveaux I (Débutant), II 

(Intermédiaire) et III (Avancé) du cours de Portugais Langue Étrangère: langue et culture 

brésiliennes, à l'Université Fédérale du Ceará. Nous avons utilisé comme instrument de 

collecte de données une caméra pour filmer les scènes de la salle de classe et 

l'autoconfrontation. Le matériel didactique produit par les cours et le questionnaire appliqué 

pendant les cours font aussi partie du corpus. Nous avons utilisé la technique de 

l'autoconfrontation proposée par Faita qui a comme objectif celui de déceler les pensées et les 

attitudes que les professeurs ont eu pendant le cours de Portugais Langue Étrangère. L'analyse 

a eu comme référence les mécanismes de textualisation dans une perspective 

épistémologique, l'architecture textuelle; ainsi que la capacité linguistique-discursive. Les 

résultats ont montré le concept de grammaire et de langage dans l'utilisation du texte. Ce point 

de départ pour l'enseignement de la grammaire, est la proposition concretisée du matériel 

didactique produit, dans le discours du professeur en salle de classe et lors de l'auto 

confrontation. Le discours produit par les professeurs Y et X nous révèle qu’il y a une 

proposition dirigée sur le développement de la capacité de communication des étudiants, à 

travers des textes organisés face à la reconnaissance et à l'utilisation d'opérations 

linguistiques. Le discours produit par les professeurs Y et X, en situation d'autoconfrontation, 

nous révèle : premièrement, les difficultés du professeur Y à systématiser l’enseignement de 

questions gramaticales sont dû aux ancrages dans les théories et à l’inexpérience dans le 

domaine de l'enseignement de PLE et ; deuxièmement, la tentative du professeur X de 

conjuguer la théorie qui oriente son agir aux nécessités d’apprentissages de ses élèves, en 

flexibilisant la façon de conduire le contenu, notamment en ce qui concerne la demande 

gramaticale. 

 

Mots-clé: L'agir du professeur. l'enseignement de la grammaire. Portugais langue étrangère.   
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1  UM PANORAMA DA QUESTÃO PESQUISADA 

 

 Nesta pesquisa, analisamos o discurso do professor produzido em sala de aula, em 

situação de ensino da análise linguística e o discurso do professor sobre o ensino da 

gramática. A pesquisa faz parte de um projeto maior em desenvolvimento no Programa de 

Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, realizada no âmbito do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada – GEPLA
1
, tendo como foco de 

pesquisa o ensino e a aprendizagem de línguas e formação de professores de Português língua 

estrangeira. 

 Como uma de suas ações, o GEPLA promove semestralmente o Projeto Curso de 

Português língua estrangeira: língua e cultura brasileiras, que se configura como uma 

importante oportunidade para responder às demandas de pesquisas e ensino na área e também 

como um espaço de Português língua estrangeira no Departamento de Letras Vernáculas. No 

tocante à Pós-Graduação, a presente pesquisa intentará reforçar a consolidação teórica e 

metodológica de algumas pesquisas realizadas nas Linhas de pesquisa Linguística Aplicada e 

Práticas discursivas e estratégias de textualização; no Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Linguística Aplicada (GEPLA) e no Grupo de Estudos e Pesquisa Políticas Linguísticas para a 

Internacionalização da Língua Portuguesa (PLIP). Nestes grupos, em particular, concentram-

se os pesquisadores que, direta ou indiretamente, estudam questões sobre a formação de 

professores, ensino e aprendizagem de línguas. 

 Assim, esta pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada, que se configura 

caracteristicamente como de “natureza interdisciplinar e mediadora” (MOITA LOPES, 1996), 

pois investiga problemas de uso da linguagem através da mediação do conhecimento de outras 

disciplinas: Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Antropologia e a Linguística. (CELANI, 

1992). Por sua vez, foi a ampliação de trabalhos na área da Linguística Aplicada que permitiu 

o surgimento de subáreas, como: Ensino/Aprendizagem de LE/ LM;  Multilinguismo; 

Planejamento Linguístico; Lexicografia; Tradução; Linguística Contrastiva; Linguística 

Computacional; Leitura em LM;  Letramento (Escrita);  Aquisição/Desenvolvimento de 

currículos e programas bidialetais; Interação em sala de aula; Construção de conhecimento em 

aula de português- LM; Educação bidialetal, bicultural etc. 

                                                 
1
O Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada –GEPLA é coordenado pela Profa. Dra. Eulália Vera 

Lúcia Fraga Leurquin. 
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 O presente estudo, em particular, inclui-se em uma das subáreas da Linguística 

Aplicada, voltada para as questões do Ensino/Aprendizagem de LE/LM, com foco na LE, 

tendo como partida inicial a hipótese de que o professor, em sala de aula de PLE, opta por 

uma abordagem para tratar de questões gramaticais de acordo com suas concepções de 

linguagem e de gramática que, por sua vez, repercutem em seu agir. Identificamos que os 

professores analisados partem, notadamente, de uma orientação da abordagem comunicativa 

para nortear sua prática em sala de aula. 

O interesse pelas pesquisas em Português Língua Estrangeira (de agora em diante 

PLE) no Brasil tem forte influência do crescimento político e econômico de nosso país, como 

bem é representado pelos nossos meios de comunicação, e que tem nos trazido visibilidade 

como uma das grandes potências econômicas da América Latina e do mundo. Atualmente, o 

Brasil está no foco das atenções mundiais. É reconhecido como uma das primeiras economias 

emergentes do mundo, tornando-se atrativo para investimentos estrangeiros e será palco dos 

dois maiores eventos esportivos do planeta: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 

2016. Estes fatores acabam por influenciar no desenvolvimento internacional de nosso 

idioma, fazendo com que estrangeiros sintam-se atraídos para estudar em nosso país e 

aprender o idioma, contribuindo para a internacionalização da língua portuguesa, 

considerando que nos últimos anos houve um aumento significativo da demanda pelo estudo 

da língua portuguesa por falantes de outras línguas, propiciando uma divulgação maior de 

nossa língua e cultura. Porém, mesmo que haja esse crescimento de fomento à língua 

portuguesa no mundo, sabemos que há um longo caminho a percorrer para que esta seja 

reconhecida e ocupe lugar de destaque entre as línguas mundiais, como o inglês e o espanhol. 

Na visão de Almeida Filho (2007), as sociedades que buscam o desenvolvimento, 

além de possibilitarem aos seus falantes o aprendizado de uma ou mais línguas estrangeiras, 

também buscam internacionalizar sua própria língua, viabilizando maneiras de ensiná-la em 

países em que esta não é oficial, tornando seu idioma de alcance internacional. Este é o passo 

almejado por qualquer sociedade que deseja ocupar um status mais elevado na civilização. O 

Brasil se destaca como sendo um país com o maior número de falantes de língua portuguesa, e 

como uma nação em desenvolvimento, tem investido em pesquisas com a intenção de tornar 

viável o ensino de PLE. 

O fato é que por muitas razões o Brasil vem se sustentando nas relações exteriores 

e isso dá um impulso nas relações políticas estabelecidas entre o Brasil e países estrangeiros, 

por exemplo. Cada vez mais projetos educacionais vêm se desenvolvendo por intermédio 

destes convênios internacionais, como o fomento e financiamento de bolsa sanduíche de 
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graduação e pós-graduação para estudantes estrangeiros virem estudar e pesquisar em nosso 

país. Atualmente, a Universidade Federal do Ceará
2
 possui convênios estudantis com trinta e 

três países. Entre estes, há quatro que possuem como língua oficial a língua portuguesa, são 

eles: Angola, Portugal, Cabo Verde, Moçambique; e os outros vinte e nove países são 

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, República Tcheca, Uruguai, Canadá, Chile, 

Colômbia, Cuba, Dinamarca, Reino Unido, Romênia, Espanha, Estados Unidos, França, 

Holanda, Índia, Israel, República Democrática do Congo, Suécia, Suíça, Suriname, Itália, 

Japão, México, Paquistão e Peru.  Estas ações de políticas estudantis delineiam uma troca e 

enriquecimento de cultura e conhecimento e diante de tal realidade, é impossível não se 

questionar sobre o ensino da língua. 

Originariamente, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua remonta à 

tradição de quase cinco séculos, quando os jesuítas portugueses ensinavam os índios que 

habitavam as terras brasileiras
3
. (Paes apud Filho, 1992:12). Com a ocupação das terras 

brasileiras pelos portugueses e pela implantação do Império Português no Brasil e 

posteriormente com a sua ascendência a República do Brasil temos, consequentemente, a 

implantação da língua portuguesa que, ao se misturar e sofrer transformações linguísticas com 

outros falares nativos, delineou a língua portuguesa do Brasil. 

Ao longo dos anos cresceu o interesse por parte dos profissionais de línguas sobre 

as questões do ensino e da aprendizagem da língua portuguesa para estrangeiros. 

Oficialmente, no Brasil, o programa de língua estrangeira, iniciou-se na década de 90. 

Destacam-se como pioneiras no programa de ensino do português para estrangeiros as 

seguintes universidades: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade 

de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade do Rio 

de Janeiro (UFRJ), Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - RJ), Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Universidade de Brasília (UNB), Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
4
. 

Faça-se menção também a Universidade Federal da Bahia (UFBA), pois se consolidou como 

a única Instituição de Ensino Superior a incluir no seu ementário duas disciplinas optativas – 

Português para Estrangeiros I e II, ofertadas, desde 1989, pelo Departamento de Línguas 

                                                 
2
Informações obtidas através do site http://www.cai.ufc.br/convenios.htm 

3
Esta pesquisa não se deterá nessas questões em específico, pois o objeto de pesquisa elegido não visa a um 

tratamento interpretativo desta fase. 
4
Essas informações foram retiradas do artigo “O Ensino da Língua Portuguesa para estrangeiros”, apresentado 

pelas graduandas PEREIRA, Cristina Alves; MARTINS, Iliane Luza Roberta B, na disciplina de Iniciação à 

Pesquisa, da Universidade de Caxias do Sul. Informações obtidas no link: 

http://ucsnews.ucs.br/ccet/deme/emsoares/inipes/lingua/ 
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Estrangeiras e Tradução (LET), a todos os estudantes estrangeiros regularmente matriculados 

nos cursos de graduação. É também a única universidade a desenvolver um programa 

alicerçado no modelo universitário que alia pesquisa, ensino e extensão
5
. 

Quanto à divulgação da produção científica construída na emergente área dos 

estudos em PLE, podemos citar as iniciativas de divulgação como a criação da Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira (SIPLE), em 1992, com o objetivo, de certa 

forma, de incentivar a pesquisa e o ensino de PLnM, além de facilitar a troca de informações 

entre pesquisadores da área em diferentes países. 

É também relevante dizer que em 2001 foi criada a Associação Internacional de 

Língua Portuguesa (AIPL), uma parceria da Associação Portuguesa de Linguística (APL) com 

a Associação Brasileira de Linguística (ABRALIN), com o objetivo de promover as pesquisas 

linguísticas em língua portuguesa nas variantes de Portugal, Brasil e África. 

Outra iniciativa importante é a realização do Simpósio Mundial de Estudos de 

Língua Portuguesa (SIMELP) em 2011, em Macau na sua terceira edição. A primeira edição 

aconteceu em São Paulo, Brasil, no ano de 2007. A segunda ocorreu em Évora, Portugal, em 

2009, reunindo pesquisadores da língua portuguesa de diversas nacionalidades. 

Em um levantamento bibliográfico realizado no âmbito do ensino e aprendizagem 

de PLE, vimos que este evento se constitui como frutífero para investigação. Regulando as 

lentes à realidade cearense, observamos que as pesquisas realizadas sobre PLE no Programa 

de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará, desde sua criação no 

ano de 1996 até o corrente ano de 2012, representam ainda uma tímida produção, pois há 

somente duas pesquisas concluídas. A primeira é uma dissertação realizada junto ao Grupo de 

Estudos e Pesquisa Políticas Linguísticas para a Internacionalização da Língua Portuguesa 

(PLIP), que objetivou avaliar o tratamento dispensado às unidades fraseológicas em livros 

didáticos de Português para estrangeiros; e a segunda, realizada no Grupo de Estudo e 

Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA),com o objetivo de identificar se o trabalho feito 

com os gêneros orais presentes nos materiais didáticos de Português Língua Estrangeira 

contribui para o desenvolvimento das capacidades de linguagem do falante.  Atualmente, 

neste grupo de pesquisa, há duas teses, duas dissertações em desenvolvimento e uma pesquisa 

de pós-doutorado concluída. 

Neste contexto, nossa pesquisa se encontra no campo do ensino-aprendizagem de 

PLE, com foco no professor. Inserimo-nos neste contexto do ensino-aprendizagem de 

                                                 
5
Informações retiradas do site http://www.let.unb.br/peppfol/ 
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Português como língua estrangeira e nos situamos, especificamente, no espaço concernente ao 

ensino e à formação de professores. No tocante às questões do ensino-aprendizagem de PLE, 

chama-nos atenção o tratamento que tem sido dado à gramática na abordagem 

identificada como comunicativa e empregada pelos professores em sala de aula de PLE. 

Assim, este estudo parte das seguintes perguntas norteadoras: Qual é o papel da gramática 

na sala de aula de PLE? De que forma a gramática está sendo abordada pelos 

professores de PLE? Como o professor de PLE entende o ensino de gramática?  A 

abordagem das questões gramaticais pelos professores na sala de aula de PLE contribui 

para o desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva dos seus alunos? 

Esta pesquisa tem como objetivo a análise do discurso do professor ao ensinar os 

elementos gramaticais em sala de aula de PLE e ao refletir sobre o seu agir, a investigação de 

como são abordados os elementos gramaticais nas atividades realizadas em sala de aula de 

PLE e também investigar as atividades propostas pelos professores a fim de saber se elas 

podem promover o desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva dos alunos de PLE. 

Entendemos que a gramática se realiza na utilização da língua e nas práticas de 

linguagem e estas desempenham um papel importante nas relações sociais. Com base nessa 

posição, optamos por nos ancorar inicialmente nos pressupostos epistemológicos do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), como propõe Bronckart (2005). O autor prevê a 

linguagem como a responsável por desempenhar um papel fundamental e indispensável no 

processo de desenvolvimento humano, pois é por meio dela que construímos uma memória 

dos pré-construtos sociais, sendo a responsável por organizar, comentar e regular o agir e as 

interações humanas no espaço em que os fatos sociais e psicológicos são reproduzidos ou 

reelaborados. A partir desta teoria, iremos propor, também, uma análise do contexto de 

produção que subjaz a ação de linguagem do professor de PLE, considerando-a como uma 

produção de linguagem sócio-historicamente situada,  e por isso permeada de crenças e 

valores sobre os conteúdos veiculados em sala de aula.  As categorias de análise pertencentes 

ao ISD propõem a reunião de recursos sociais e linguístico-discursivos e seu uso favorece esta 

pesquisa, tornando-a necessária para a continuidade de trabalhos posteriores na Linguística 

Aplicada e para o desenvolvimento humano. Ressaltamos que as categorias do ISD serão 

apresentadas de forma mais aprofundada no capítulo referente à fundamentação teórica, onde 

também mostraremos e justificaremos a escolha de nossas categorias de análise, que serão 

utilizadas para analisar o corpus desta pesquisa. 

Na medida em que lidamos com o ensino e aprendizagem da gramática em língua 

estrangeira, passamos a considerar todas as abordagens de ensino de línguas, e nos 
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aproximamos, especificamente, da análise da abordagem comunicativa relacionando-a com as 

propostas de ensino do ISD. Assim, buscamos problematizar o ensino e aprendizagem da 

gramática, especificamente em sala de aula de PLE, através da abordagem interacionista 

sociodiscursiva de análise do agir do professor no e sobre o ensino de questões gramaticais. 

Ao se posicionar sobre o ensino de gramática em sala de aula línguas, Bronckart 

(1999) entende que o ideal seria um ensino que partisse do texto para a frase, articulando as 

reflexões relativas a um e outro nível, mas propõe apenas que a prática pedagógica se oriente 

pelo compromisso de evoluir na direção desse ideal, porque avalia como factível, hoje, nada 

mais que o desdobramento do ensino em “dois eixos paralelos” – o da gramática frasal e o do 

texto/discurso.  

O que diz respeito à gramática, está sendo muito mais desenvolvida no âmbito do 

ensino e da pesquisa em língua materna. Nesse sentido, é justo ressaltar os estudos do grupo 

de pesquisa coordenado pelos professores: Profa. Maria Helena de Moura Neves (UNESP), 

Profa. Irandé Antunes (UECE), Prof. Ataliba Teixeira de Castilho (USP), Prof. Rodolfo Ilari 

(UNICAMP), Profa. Márcia Nogueira (UFC), entre outros. Mas, no tocante ao ensino da 

análise linguística em língua estrangeira, observamos a carência de estudo e publicação. As 

questões sobre a língua estrangeira são voltadas, como apresentaremos no percurso deste 

capítulo, para outros fatores, tais como: produção e análise de material didático, formas de 

avaliação, interações em sala de aula, estudo de métodos e abordagens no ensino de línguas 

estrangeiras, entre outros. 

A pesquisa desenvolvida por Mariante (2008) problematiza sobre como tem sido 

as práticas do ensino de língua a partir de um estudo sobre a Gramática. A sua tese constitui 

um panorama que versa com significativa profundidade sobre as diversas visões teóricas 

acerca dos estudos gramaticais, e de como esta disciplina se constitui ao longo do tempo.  

As pesquisas realizadas por Nogueira (2007-2010)
6
 estão diretamente 

relacionadas a estudos de orientação funcionalista. A pesquisadora desenvolve projetos de 

pesquisa voltados para o estudo da gramática, discurso e cognição: projeto integrado de 

descrição e análise linguística; para a descrição e explicação do funcionamento do processo de 

modalização epistêmica em inquéritos; para os domínios funcionais de que tratam as teorias 

funcionalistas quanto aos diferentes níveis de codificação linguística (ao longo do contínuo 

entre léxico e gramática) no português brasileiro e europeu; para as indeterminações de 

fronteiras existentes entre as categorias de itens e construções, que representam um desafio 

                                                 
6
Informações obtidas através da Plataforma Lattes –  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700217Z6 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700217Z6
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para a elaboração de uma gramática de referência para o português; para as relações de base 

funcional existentes entre os aspectos da formulação e da codificação linguística; e para os 

aspectos sociointeracionais que caracterizam, prototipicamente, os diferentes discursos, 

gêneros e tipos textuais. 

Ao fazer uma busca pelo estado da produção científica acadêmica, constatamos 

que ainda há uma tímida produção de trabalhos que estejam relacionados diretamente aos 

aspectos do ensino de gramática em sala de aula de língua estrangeira, já que a maioria das 

pesquisas apenas pontua indiretamente, em outros contextos de análise, sobre as questões 

linguístico-gramaticais no ensino. A partir da constatação deste fato, apresentamos uma breve 

amostra de alguns trabalhos. 

Santos (2001) traz uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem do 

inglês como língua estrangeira nas escolas de ensino médio, tendo como base preponderante 

de ensino a tradição gramatical e as suas implicações na construção de um novo sistema 

linguístico-comunicativo pelo aprendiz quando ele passa a aprender outra língua. As 

conclusões deste trabalho apontam para o fato de que a gramática está presente nas aulas de 

inglês como língua estrangeira, constituindo a base do processo de ensino pautado na 

abordagem tradicional de ensino-aprendizagem de línguas. 

Rodrigues (2005) busca investigar como as concepções de uma professora, a 

respeito do ensino de gramática, em língua estrangeira, se manifestam em sua prática de 

ensino. Os resultados dessa pesquisa sugerem a existência de três concepções mais 

abrangentes de gramática, subjacentes à prática do professor pesquisado – conteúdo escolar, 

conhecimento sistêmico implícito e gramática normativa – assim como certa tensão entre suas 

concepções e sua prática. 

Monteiro-Plantin (2009)
7
 desenvolve pesquisas relacionadas à descrição de 

modelos psicolinguísticos de processamento de unidades fraseológicas em língua materna e 

estrangeira e ao estudo em fraseologia contrastiva no Estado do Ceará, especialmente na 

trajetória discursivo-cultural de frasemas no português do Brasil. Já Carvalho (2012), 

pesquisou sobre as unidades fraseológicas no ensino de português língua estrangeira através 

da verificação do tratamento dispensado a determinados elementos da língua que estão 

relacionados à cultura, em livros didáticos de português língua estrangeira. Constatou-se, 

nessa pesquisa, que as unidades fraseológicas são abordadas ainda de forma superficial e não 

colabora para um aprendizado efetivo por parte do estudante. Os resultados mostraram que 

                                                 
7
Informações obtidas através da Plataforma Lattes –  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778634E7 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778634E7
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tais expressões ainda não ocupam um lugar de destaque no ensino de línguas. No entanto, são 

de suma importância para o desenvolvimento da competência comunicativa efetiva em língua 

estrangeira. 

Gondim (2012) refletiu sobre as atividades de produção e compreensão orais e 

escritas dos livros didáticos de português língua estrangeira, como propiciadores do 

desenvolvimento das capacidades de linguagem do falante da língua portuguesa como língua 

estrangeira. Os resultados revelaram uma predominância de atividades que tratam de 

conteúdos gramaticais em detrimento de atividades que possibilitariam o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem do falante da língua. Inclui-se, nestas capacidades de linguagem, a 

capacidade linguístico-discursiva, que se configura também como uma categoria de análise de 

nossa pesquisa em particular. 

Assim, a relevância de nosso trabalho se dá por muitos fatores. Ressaltamos aqui a 

escassez de estudos acerca do ensino de gramática no contexto específico de sala de aula de 

PLE e as contribuições advindas dos estudos do ISD para um ensino e aprendizagem 

produtivo de gramática a partir do desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva. Esta 

capacidade é constituída pelos elementos linguístico-gramaticais que, por sua vez, 

possibilitam um ensino direcionado para a produção e compreensão de textos nas suas várias 

situações de uso. Na seção dedicada à fundamentação teórica esclareceremos melhor o que 

constitui essa capacidade linguístico-discursiva, que é uma das três capacidades que 

constituem as capacidades de linguagem atribuída aos falantes. 

Esta pesquisa é oportuna, pois possibilita que as análises sobre os discursos 

produzidos pelos professores em sala de aula de PLE e sobre o ensino da gramática possam 

colaborar significativamente, a partir do desenvolvimento de operações linguístico-

gramaticais e discursivas, para um ensino que possibilite ao aluno de PLE melhor se 

comunicar bem como produzir e compreender textos. Além disso, contribui para a formação 

contínua do professor de PLE. Através da pesquisa, desejamos contribuir com a mudança nos 

currículos, na sala de aula e na vida desses sujeitos aprendizes da língua portuguesa, bem 

como direcionar o professor de PLE a questionar-se quanto às suas próprias ações, e, de fato, 

contribuir para o (re) conhecimento de suas identidades. 

A dissertação está estruturada em quatros partes além da Introdução, 

Considerações Finais, Referências e Apêndices. Nos dois primeiros capítulos, apresentamos 

as bases teóricas do Interacionismo Sociodiscursivo, que serviram para a análise dos nossos 

dados. Assim, apresentamos a proposta para análise do gênero, presente nesse aporte teórico, 

e sua relação com a proposta de ensino de elementos gramaticais,  relacionando o esquema de 
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interação verbal desenvolvido pela Gramática Discursivo-Funcional. Na terceira parte, 

tratamos da metodologia da investigação, justificando sua escolha em função dos objetivos 

pretendidos. Apresentamos a natureza da pesquisa e o seu contexto, tratamos do Projeto de 

extensão “Curso de Português língua estrangeira: língua e cultura brasileira”; mostramos a 

descrição do cenário do curso e dos sujeitos participantes da pesquisa, os encaminhamentos 

para a coleta de dados e procedimento de análise.  

Na quarta parte, apresentamos a análise dos dados em duas seções, para cada 

professor pesquisado, relacionada às perguntas de pesquisa. Inicialmente fizemos 

considerações acerca dos dados, em seguida, analisamos a aula considerando-a como um 

espaço de co-construção de conhecimento e um espaço de ensino de língua estrangeira, tendo 

como papel possibilitar o desenvolvimento das capacidades de linguagem, principalmente, da 

capacidade linguístico-discursiva, já que esta possibilita, articuladamente com as outras 

capacidades, a aprendizagem/aquisição da gramática.  

Em seguida, realizamos a análise, através do discurso do professor, dos elementos 

gramaticais estudados em sala de aula, a partir de nossas categorias de análise, a saber, os 

mecanismos de textualização (numa perspectiva epistemológica) evidenciados durante as 

aulas; os mecanismos de textualização (na perspectiva da arquitetura textual) como um 

elemento a ser estudado no material didático produzido pelos professores. Analisamos 

também o discurso produzido durante a aplicação do material didático, na interação professor-

aluno, a fim de investigar a possibilidade de desenvolvimento das capacidades linguístico-

discursivas dos alunos de português como língua estrangeira. 

 Nas Considerações Finais, retomamos as conclusões levantadas na parte anterior 

– Análise dos dados. A partir da análise da prática de dois professores, pudemos constatar que 

o professor Y, quando exposto a situação de autoconfrontação, destaca a sua inexperiência 

como um fator preponderante da sua dificuldade em sistematizar o estudo de elementos  

linguístico-gramaticais  ao estudo do texto e da inabilidade em transpor didaticamente  as 

orientações teóricas em orientações didático-pedagógicas. O professor X desempenha com 

significativa desenvoltura o ensino dos elementos linguístico-gramaticais atrelados ao texto, 

contudo, observamos que há uma divisão da responsabilidade do ensino de tópicos 

gramaticais com a demanda dos alunos.  Nesta seção, apresentamos as possíveis contribuições 

desta pesquisa e apontamos sugestões para futuras investigações. Encerramos com as 

Referências que nos serviram de base e com os Apêndices. 
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 2 O ENSINO DA GRAMÁTICA NO CONTEXTO DO PLE 

 

Atualmente, ao pensarmos em gramática e no seu ensino no contexto de língua 

estrangeira, geralmente, nos remetemos ao estudo das formas linguísticas desvinculadas de 

suas funções, apesar da abordagem adotada pelos professores ser identificada como 

comunicativa. Este fator foi constatado por Gondim (2012) ao tratar sobre o livro didático de 

PLE. A pesquisadora evidenciou que a proposta de estudo da análise linguística contida em 

alguns livros didáticos contribui minimamente para que o aluno desenvolva capacidades 

linguístico-discursivas para agir socialmente, sejam em situações acadêmicas e/ou 

profissionais específicas. 

Faz-se necessário pensarmos na terminologia com a qual tratamos nosso objeto de 

estudo nas análises.  A evolução dos estudos linguísticos, endossada, a partir de então, pelas 

teorias linguísticas, permite compreendermos que a gramática tradicional (GT), ao fazer a 

descrição de nossa língua, nos põe diante de um modelo de ensino pautado na prescrição da 

norma padrão sem levar em consideração os diferentes registros da língua e os diferentes tipos 

de texto, como também não propõe um modelo de ensino. Assim, a grande contribuição das 

teorias linguísticas foi a de nos fornecer subsídios para olharmos a língua não mais somente 

como uma expressão explícita do pensamento, mas, antes, de podermos observá-la em seus 

aspectos estruturais, cognitivos, funcionais e pragmáticos.  

Foi com essa mudança de perspectiva da observação e análise dos fatos 

linguísticos que a expressão análise linguística, ainda utilizada com a expressão descrição 

linguística nos anos 70 do século XX, surge e ganha espaço no meio acadêmico. Já nos anos 

80 a expressão análise linguística sobrepõe-se claramente à de descrição linguística, quando 

dos estudos das questões de ensino de língua materna. 

  A partir de então, os estudos gramaticais tradicionais com vistas à nomenclatura 

e classificação de elementos gramaticais passam a ser questionados e considerados 

insuficientes no ensino de línguas e, assim, progressivamente ao avanço nos estudos 

linguísticos. A noção puramente gramatical cede espaço ao estudo da análise linguística em 

função das situações comunicativas, ou seja, através de textos. 

Ao rever o ensino da análise linguística, assumimos uma nova postura teórico-

metodológica. Teórica, pois nos baseamos em um aparato teórico que se presta à observação 

dos fatos da língua; e metodológico, pois, ao olharmos para os recursos linguísticos, textuais e 
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enunciativos que favorecem a leitura e a compreensão de textos, sejam orais ou escritos, 

propiciamos efetivamente um ensino reflexivo da língua. 

 Com a difusão/evolução das ideias advindas de teorias linguísticas, textuais e 

enunciativas, temos a publicação, nos anos 90 do século XX, de documentos oficiais que 

orientam o ensino de língua estrangeira no Brasil (tais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), voltados para o ensino fundamental e posteriormente para o ensino médio; 

e as Orientações Curriculares Nacionais (OCN) para o Ensino Médio e as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino de Língua Estrangeira, que sugerem o ensino de línguas de uma 

forma reflexiva, representado pelo esquema uso-reflexão-uso. O ensino de línguas de modo 

reflexivo indica que ela será estudada em todos os eixos da habilidade de comunicação, ou 

seja, da fala, da escuta, da leitura e da análise linguística. Esta última deverá ser vista a partir 

de estudos que promovam a reflexão sobre a língua e a linguagem. A proposta dos PCN, de 

vermos o ensino de gramática como uma prática de análise linguística, faz com que a unidade 

de ensino seja a análise do texto e não mais o estudo da palavra ou frase, como era proposto 

sob a perspectiva da gramática tradicional. A esse respeito preconizam os PCN: 

 

O que deve ser ensinado não responde às imposições de organização clássica 

de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que precisam ser 

tematizados em função das necessidades apresentadas pelos alunos nas 

atividades de produção, leitura e escuta de textos. O modo de ensinar, por 

sua vez, não reproduz a clássica metodologia de definição, classificação e 

exercitação, mas corresponde a uma prática que parte da reflexão produzida 

pelos alunos mediante a utilização de uma terminologia simples e se 

aproxima, progressivamente, pela mediação do professor, do conhecimento 

gramatical produzido. Isso implica, muitas vezes, chegar a resultados 

diferentes daqueles obtidos pela gramática tradicional, cuja descrição, em 

muitos aspectos, não corresponde aos usos atuais da linguagem, o que coloca 

a necessidade de busca de apoio em outros materiais e fontes (BRASIL, 

1998, p. 29). 
 

Como vimos, esses documentos orientam o ensino de língua portuguesa para os 

brasileiros. Não há uma documentação oficial que oriente e institucionalize, em específico, o 

ensino de Português como língua estrangeira, já que só existem documentos, como podemos 

observar, que abarcam o ensino de línguas ofertadas nas escolas convencionais e não se 

voltam para os centros e escolas de línguas. Assim, há uma urgente necessidade da criação no 

Brasil de documentos que institucionalizem a oferta do ensino de Português como língua 

estrangeira, a fim de que possamos ter uma política de ensino mais alicerçada em parâmetros 

que normatize o tipo de ensino oferecido e haja, enfim, o estabelecimento de programas de 

ensino.  
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Diferentemente do Brasil, Portugal, inspirado no Quadro Comum Europeu de 

Referência, elabora o Quadro de Referência para o Ensino de Português no Estrangeiro, que 

evidencia a concepção de língua que rege o ensino de PLE, o método a ser utilizado bem 

como as competências e capacidades que os estudantes de PLE devem desenvolver, dos níveis 

que os alunos devem atingir em relação ao domínio da estrutura da língua, da produção de 

textos e dos conhecimentos linguísticos e culturais do português. 

Estes documentos relacionam-se com o agir do professor em sala de aula já que 

eles são também um dos norteadores que influenciam no trabalho do professor em sala de aula 

de línguas, estando o PLE neste âmbito. É importante salientar que esses documentos, que 

prescrevem o agir do professor, se ancoram em uma teoria que orienta que o ensino de línguas 

deve partir do contexto real de uso da língua no qual ocorre a interação. Assim, a corrente 

teórica à qual estes descritores se ancoram é o Sociointeracionismo. O Sociointeracionismo é 

um modelo teórico que aborda o desenvolvimento das funções cognitivas, especificamente 

humanas, a partir de princípios interacionistas. Esta teoria se baseia numa perspectiva 

histórico-cultural do desenvolvimento humano e entende que a interação homem-ambiente se 

dá através da mediação pelo uso de instrumentos e signos. 

O Sociointeracionismo se configura como uma das teorias de base que constituem 

os pressupostos teórico-metodológicos do Interacionismo Sóciodiscursivo (doravante ISD), 

teoria que nos servirá como uma lente para visualizarmos como tem sido ensinada, qual é o 

espaço concedido às questões que dizem respeito à análise linguística e ao papel que esta 

assume na sala de aula de Português como língua estrangeira.  O ISD entende que nos 

comunicamos a partir das representações que fazemos das atividades de linguagem, 

originando, assim, as nossas próprias ações de linguagem. 

Ao considerar os construtos sócio-históricos e culturais nas produções de 

linguagem coletiva, os textos passam a não ser mais vistos como um recorte fragmentado da 

realidade, mas antes como uma prática de linguagem que leva em consideração o contexto de 

produção dos falantes, as suas intenções e objetivos a serem alcançados, os papéis sociais que 

ocupam emissor e receptor em uma dada situação de comunicação, sendo que todos esses 

fatores é que determinarão o agir de linguagem e darão um formato a esta ação linguageira. 

Assim, os textos são construídos a partir de uma arquitetura, que tem como plano 

de construção tanto fatores externos a língua quanto fatores internos, sendo estes últimos o 

responsável pelas operações linguísticas que permitem uma construção textual, levando em 

consideração os aspectos sóciocognitivos do uso destas operações. 
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Já que pensamos num estudo baseado no uso concreto da linguagem, é importante 

também refletirmos sobre como deve ser o ensino da gramática, pautada por uma concepção 

de uso da língua para a interação social, em sala de aula de Português como língua 

estrangeira.  

Com a instituição de uma ciência linguística e com o posterior desenvolvimento 

de documentos, tais como os PCNLE (Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Estrangeira), OCN (Orientações Curriculares Nacionais), QCER (Quadro Comum Europeu de 

Referência) e QREPE (Quadro de Referência do ensino de Português no Estrangeiro), que 

estabelecem os pilares do que deve ser ensinado e assim padronizam o tipo de ensino de 

língua estrangeira, encontramos uma nova concepção de ensino de línguas, pautado nos 

estudos da linguística textual, enunciativa e discursiva. 

Refletimos sobre o ensino do Português como língua estrangeira (PLE) na 

Universidade Federal do Ceará, no “Curso de Português língua estrangeira: língua e cultura 

brasileiras”. Investigamos, dentro do complexo universo da sala de aula de língua estrangeira, 

constituída pela tríade ensino, aprendizagem e conhecimento – em diálogo constante, o agir 

no discurso do professor. Acompanhando os professores durante as aulas de PLE, percebemos 

que o ensino de língua volta-se para a produção de textos orais e escritos, formais e informais, 

nas mais diversas situações de comunicação. A partir dessa constatação, realizamos nossa 

pesquisa a fim de analisar o agir no discurso do professor em sala de aula de PLE, 

especialmente, nas aulas cujo principal objetivo é o ensino da análise linguística. 

Para investigar o ensino da gramática, optamos por também contemplar o agir no 

discurso do professor. Devemos compreender que o agir só pode ser depreendido a partir da 

linguagem, da materialidade discursiva que, por sua vez, nos fornecem pistas linguístico-

discursivas. Tais pistas nos possibilitam observar e analisar as concepções e representações 

dos professores sobre o ensino da análise linguística a partir de suas ações de linguagem 

inseridas em uma determinada prática social, ou seja, em sala de aula de PLE. A fim de 

entendermos as suas ações e justificar determinados posicionamentos foi imprescindível olhar 

para o contexto de produção em que o profissional está inserido. O contexto é situado através 

do tempo e de um espaço socio-historicamente criado, exercendo influências sobre as 

atividades sociais (história, cultura, trabalho e etc) e sobre as atividades individuais 

(representações e pensamento consciente). Por isto, devemos compreender o agir do professor 

dentro de uma rede de relações socio-históricas na qual está inserido. 

De acordo com Bronckart (2007), o contexto do agir de linguagem é formado pelo 

entrelaçamento de três contextos. O primeiro refere-se ao entendimento bakhtiniano da 



 

25 

 

 

relação entre os signos e a estrutura social, visando a um entendimento do contexto mais 

amplo. O segundo refere-se ao contexto de produção do texto falado ou escrito, na visão de 

Bronckart (1999; 2006). E o terceiro, à descrição do contexto particular onde acontece 

determinada prática de linguagem. 

Essas considerações em relação ao contexto do agir de linguagem em geral nos 

leva a refletir sobre a necessidade de o pesquisarmos em outras dimensões mais específicas, 

ou seja, de observarmos em nossa pesquisa o contexto do agir no discurso de professores ao 

ensinar o funcionamento da estrutura da língua portuguesa, em sala de aula de PLE. Nesse 

sentido, o discurso do professor sobre o ensino da análise linguística sofre a influência de um 

contexto mais amplo, o das instâncias de formação. As instâncias de formação e de orientação 

é que, de forma significativa, influenciam e determinam o agir do professor em sala de aula 

PLE. Nessa direção, é pertinente recorrer a instâncias como o Quadro Europeu Comum de 

Referência – QECR (2001) que, por sua vez, inspira o Quadro de Referência para o ensino de 

Português no Estrangeiro – QuaREPE (2011) e também considerar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino de Língua Estrangeira - PCNEL (2000). Contudo, é importante 

registrar que o QECR, o QuaREPE e os PCNEL possuem orientações teóricas diferentes.  

Os PCNEL
8
 evidenciam que o ensino de língua estrangeira deve se pautar numa 

abordagem orientada para a ação que leve em consideração recursos cognitivos, afetivos, 

volitivos e o conjunto das capacidades que o indivíduo possui e põe em prática como ator 

social.  Coloca-se em pauta que o ensino de LE deve, além de capacitar o aluno a 

compreender e a produzir enunciados corretos na língua-alvo, propiciar ao aprendiz a 

possibilidade de atingir um nível de competência linguística que lhe permita ter acesso a 

informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua para a sua formação geral 

enquanto cidadão.  

A proposta de ensino do QuaREPE
9
 pauta-se no desenvolvimento de 

competências relacionadas com o conhecimento de mundo e o conhecimento sociocultural, 

levando em consideração a importância da interculturalidade no processo pedagógico na 

formação do público-aprendente, bem como do desenvolvimento de uma competência 

comunicativa. A ativação dessas competências dependerá, por sua vez, do uso de estratégias, 

da seleção de domínios e temas, que se realizará através de uma escolha criteriosa de textos, 

adequados às características do público-aprendente. Neste sentido, língua, cultura e sociedade 

são indissociáveis, cabendo à língua o papel de transmissor da cultura. A competência 

                                                 
8
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf 

9
http://blog.abrir.org.uk/2013/03/21/conheca-o-quarepe/ 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf
http://blog.abrir.org.uk/2013/03/21/conheca-o-quarepe/
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gramatical implica o entendimento da gramática da língua como um conjunto de princípios 

que regem a combinação dos elementos da frase. Os recursos gramaticais da língua 

portuguesa são fundamentais não só para a sua utilização, mas também para a conscientização 

do seu funcionamento e eventual comparação com as línguas do contexto em que se encontra 

o aprendente. 

Todos estes instrumentos de orientação para o ensino de línguas influenciam 

também no agir do professor de PLE. Em contexto brasileiro, os PCNEL é o principal 

norteador do ensino de língua estrangeira. Já os parâmetros do QuaREPE delineiam, 

principalmente, o ensino de PLE. Este delineamento se dá por níveis de competência, pois o 

priorizado neste contexto atual é o estudo da língua como atividade social, em que o 

aprendente é visto como um ator social. Assim, estes instrumentos preveem um ensino de 

línguas que faça sentido para o aprendente, contribuindo de fato para sua atuação social. 

O discurso do professor de PLE também é perpassado por fatores constitutivos 

próprios do contexto de produção em que ele está inserido enquanto cumpre o seu papel de 

professor de PLE e que exerce influência sobre o seu agir, criando-se uma expectativa 

generalizada do quê e como se deve ensinar para esse público.  Já o discurso produzido dentro 

do contexto da sala de aula de PLE em particular é influenciado e marcado não somente pelo 

que preconizam as instâncias de formação e pelas designações sociais que definem a sua 

própria prática enquanto professor, mas também por outros fatores que o determinam, como: 

o interesse particular e solicitação explícita dos alunos de PLE por determinados conteúdos, o 

nível da turma (turmas homogêneas – mesma nacionalidade - ou heterogêneas – diferentes 

nacionalidades), o nível do professor, se há ou não uma formação específica em PLE, a sua 

experiência ou inexperiência com o ensino de PLE, a cultura de ensinar do professor entre 

outros fatores. 

A partir desta perspectiva, passa-se a estudar o discurso do professor de PLE, sem 

que esse seja visto como uma mera proposição, ou como uma entidade da lógica, mas antes 

como um fato linguístico que foi constituído como tal a partir do construto sócio-histórico e 

cultural que permeia este discurso. Para Bakhitin/Volochinov (1992), a verdadeira natureza da 

linguagem é a interação socioverbal. Nessa perspectiva, o homem é essencialmente social e a 

sua linguagem é ideológica. Logo, essa concepção tem a linguagem primordialmente como 

interação. 

O princípio norteador dessa visão social na produção linguística e discursiva 

advém de correntes funcionalistas. A teoria funcionalista guia o modo de vermos os fatos 

linguísticos e o seu ensino de outro ângulo: a partir do entendimento de uma análise 
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linguística, em que as entidades da língua são caracterizadas e categorizadas no sistema da 

língua como um instrumento de comunicação. 

Nessa linha, Neves (2006 apud NEVES 2012) aponta noções básicas de uma 

gramática de cunho funcionalista: 

 

i) A linguagem não é um fenômeno isolado, mas, pelo contrário, serve a uma 

variedade de propósito (PRIDEAUX, 1987), e, portanto tem motivações: há 

uma competição de forças (externas e internas à língua), que, vindas de 

diferentes direções e possuindo natureza diferente, buscam equilibrar a 

forma da gramática. 

ii) A língua (e sua gramática) não pode ser descrita nem explicada como um 

sistema autônomo (GIVÓN, 1995), imune a uma relação com fatores 

externos de ativação: embora o sistema linguístico exiba algum grau de 

arbitrariedade, ele se ativa motivado por fatores externos (e de mais de um 

tipo). 

iii) As formas e os processos da língua (a gramática) são meios para um fim, 

não um fim em si mesmos (HALLIDAY, 1994): na atividade bem-sucedida, 

os fins são os correlatos das motivações. 

 

Assim, faz-se necessário pensar num ensino de PLE que realmente supra as 

necessidades comunicativas dos alunos, sejam elas no âmbito acadêmico, profissional ou 

pessoal e por isso é que veremos a linguagem em seu pleno funcionamento. Pensar a 

linguagem em funcionamento é também pensar na comunicação através de textos, é pensar 

nos interlocutores, nas motivações e intenções dos falantes, do lugar e papel social destes, 

bem como dos sentidos que se quer construir levando em consideração o contexto sócio 

comunicativo dos enunciados. 

Dessa forma, um ensino de análise linguística que promova a comunicação deve 

partir de uma situação real de comunicação, ou seja, do gênero de texto, partindo de 

atividades de leitura, produção e análise linguística. A sustentação teórico-metodológica 

destes argumentos se inspira na proposta funcionalista de gramática, que tem como base as 

seguintes sistematizações gramaticais: a gramática sistêmico-funcional, de Halliday (1994); a 

gramática funcional, de Dik (1997) e Moura Neves (1997); e a Gramática Discursivo-

Funcional (GDF) de Hengeveld e Mackenzie, (2008). 

O presente estudo adota como suporte teórico para propor um ensino em análise 

linguística do português como língua estrangeira, o ISD, especificamente o modelo da 

arquitetura textual que constitui o estudo e análise do gênero de texto. Contudo, este modelo 

não dá conta isolada e completamente de uma proposta de ensino de gramática. O ISD, na sua 

construção epistemológica, não possui uma proposta de gramática, mas ela é uma teoria que 
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possibilita a análise de gêneros textuais. E como pensamos em um ensino a partir de gêneros, 

o ISD é uma teoria relevante e que responde a este entendimento. 

Já que o ISD propõe uma análise do gênero textual e não dispõe de uma teoria 

gramatical, precisamos, de forma a atender a nossa argumentação de um ensino de gramática 

com vistas à comunicação dos falantes, definirmos sobre um conceito de gramática que seja 

coerente com a proposta de análise do gênero no ISD. Para tanto, dentre as gramáticas citadas 

acima, elegemos a Gramática Discursivo-Funcional, pois acreditamos ser a que mais se 

aproxima do conceito de análise de gêneros de texto, que configura a proposta de ensino de 

análise linguística do português como língua estrangeira.  

A escolha dessa gramática também se justifica pelo fato de ela compartilhar de 

uma característica em comum com a proposta teórico-metodológica de análise de textos e 

discursos do ISD: a abordagem descendente da interação verbal. O ISD compactua de um 

conceito de língua que se constrói a partir das principais bases teóricas que sustentam esta 

teoria: o Interacionismo Social e a Psicologia da linguagem. Este construto teórico fornece 

uma visão clara sobre a importância da linguagem verbal no funcionamento e no 

desenvolvimento humano (BUTTLER, 2009). A teoria do ISD propõe um modelo de análise 

que tem por objetivo propor as condições de funcionamento da linguagem, levando em 

consideração as diversas práticas sociais que realizamos por meio dela. 

Sendo assim, o ISD, representado no grupo genebrino pelo teórico Jean Paul 

Bronckart, concebe a linguagem como instrumento fundador e organizador de processos 

psicológicos superiores, tais como percepção, cognição, emoções e sentimentos. Assim, a 

abordagem do ISD tem como unidade de análise a linguagem, as condutas ativas e o 

pensamento consciente. A linguagem é o elemento central na abordagem do ISD e a ela se 

articulam outras disciplinas das Ciências Humanas/Sociais, delineando-se como uma teoria 

interdisciplinar, com vista a constituir uma ciência do humano. A principal fonte de inspiração 

do ISD em relação à concepção de linguagem baseia-se em Humboldt (1987) e Coseriu 

(2001), uma vez que ambos focam no aspecto histórico e social da linguagem. 

O objetivo maior desta concepção de linguagem apresentada pelo ISD consiste na 

perspectiva socio-histórica da aquisição e desenvolvimento da linguagem pelo indivíduo, e 

psicológica, já que o homem além de ser biológico é também um ser histórico, em que a 

interiorização e apropriação dos signos de uma língua percorrem um trajeto que parte do 

social para o individual. Consideramos que a linguagem é um mecanismo semiótico 

apreendido a partir de uma construção socio-histórica de sua utilização como um lugar de 

interação que sempre se conformará a um contexto social.  
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Nessa perspectiva o ISD propõe, para a construção e análise linguística do 

funcionamento das práticas de linguagem e da organização interna dos textos, a noção de 

folhado textual. Assim, o gênero se constitui em camadas superpostas, hierarquizadas e 

interdependentes, composto pela infraestrutura textual, os mecanismos de textualização e os 

mecanismos enunciativos. Esta proposta se constitui como uma abordagem descendente de 

produção e análise das interações verbais mediatizadas pelos gêneros de texto. 

A Gramática Discursivo-Funcional (GDF) se constitui como uma teoria 

autônoma, apesar de compartilhar de muitos dos pressupostos teóricos da Gramática 

Funcional. Alguns autores esclarecem que a GDF é um modelo de gramática que codifica 

intenções e conceitualizações e por isso não se configura como uma gramática do discurso, 

nem uma teoria que descreve a organização discursiva. Elaborada por Hengeveld e Mackenzie  

(2008), “a GDF procura entender como unidades linguísticas são estruturadas em termos da 

realidade que elas descrevem e das intenções comunicativas com as quais elas são produzidas 

e molda isso em uma implementação dinâmica da gramática (HENGEVELD; MACKENZIE, 

2008, p.2). Assim, a concepção de linguagem adotada pela GDF é a de considerar o discurso 

como um componente da gramática, ou seja, busca analisar a influência do discurso nas 

configurações sintáticas da gramática da língua. 

Assim, a GDF se assemelha à proposta de análise linguística dos gêneros de textos 

a partir, primeiramente, de uma abordagem funcionalista de análise linguística. Outra 

semelhança de que podemos aqui tratar é a da organização, também descendente, do 

funcionamento da linguagem, ou seja, da interação verbal. A GDF, assim como o ISD, possui 

uma organização de cima para baixo. A GDF toma o discurso como unidade básica de análise 

e o ISD parte da infra-estrutura geral do texto, constituída pelo plano de texto, pelos tipos de 

discurso e pelas sequências. 

A GDF, ao se organizar de forma descendente, pensa o gênero de texto 

primeiramente como um ato discursivo, e inclui neste as representações morfológicas e 

fonológicas como representações de propriedades pragmáticas e semânticas do ato discursivo. 

Logo após o ato discursivo, têm-se o componente gramatical que se configura a partir da 

interação verbal. A este componente ligam-se, sistematicamente, três outros componentes: o 

conceitual, o contextual e o de saída. Para a GDF, o processo de descrição linguística de uma 

prática de linguagem deve partir da intenção comunicativa do falante para a articulação da 

expressão linguística no componente de saída.  

Para melhor visualizarmos como se dá a abordagem descendente da organização 

textual no ISD e para a GDF, que se coloca como sendo parte de uma teoria da interação 
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verbal, vejamos, esquematicamente, como estes se configuram. A partir de então, 

estabeleceremos uma breve relação de semelhanças e diferenças entre estas correntes teóricas.  

 

Figura 1: Esquema básico de organização TOP-DOWN DA GDF. 

 
Fonte: Traduzido de HENGEVELD; MACKENZIE (2008, p. 06). 

 

Este é um esquema básico de organização top-down da GDF. Neste, o 

componente gramatical, como podemos ver, ocorre por meio das operações de formulação e 

codificação. Este componente interage com os componentes conceitual (cognitivo), contextual 

(comunicativo) e de saída (output). O componente gramatical é motivado e condicionado pela 

intenção comunicativa do falante.  

A operação de formulação diz respeito às configurações semânticas e pragmáticas 

relevantes na língua, já a operação de codificação refere-se à forma morfossintática e 

fonológica que as configurações semânticas e pragmáticas realizam nas línguas 

(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008, p.12). 

O componente conceitual representa o conhecimento prévio do falante, seu 

conhecimento de mundo e a sua competência linguística e comunicativa. Segundo alguns 

estudiosos dessa área, o componente conceitual é o que impulsiona o componente gramatical.  

O componente contextual relaciona-se ao contexto comunicativo no qual o falante 

está inserido e no qual faz uso da expressão linguística. Este componente liga-se aos aspectos 

socioculturais que fazem parte do contexto comunicativo em que a interação verbal se 

desenvolve e que afetam a produção e expressão linguística. Assim, podemos dizer que tal 

componente compõe-se de informações linguísticas e não linguísticas, sendo que a parte 

linguística é a responsável por desenvolver os enunciados e a parte não linguística é a que 
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condicionará as escolhas de determinados mecanismos linguísticos que serão mobilizados a 

partir de uma dada situação comunicativa. 

Já o componente de saída é o responsável por converter a informação fonológica 

em sinais acústicos, gráficos ou visuais. O quadro representa como a GDF reflete e organiza a 

produção do discurso de forma descendente, já que o ponto de partida é o componente 

conceitual, que se localiza na parte superior e que determinará o componente gramatical que, 

por sua vez, sofrerá a influência do componente contextual até se concretizar no componente 

de saída. 

O ISD possui uma proposta coerente com a proposta da GDF em relação à 

organização interna de um modelo da arquitetura textual, de como um falante constrói um 

enunciado/texto, e pode ser visualizada no esquema a seguir:  

 

Figura 2: Níveis da arquitetura interna dos textos 

 

 

Esta é um esquema criado por nós e representa a construção e a análise de um 

gênero textual. A produção do triângulo foi inspirada no desenho do “folhado textual” criado 

pelo ISD. No triângulo, as três camadas representadas são inter-relacionadas. A camada 

localizada na base é a mais profunda e constitui a infra-estrutura geral do texto. Ela é 

composta pelo plano geral do texto, pelos tipos de discurso, pelas sequências e outras formas 

de planificação. A camada intermediária do triângulo diz respeito aos fenômenos de coesão 

nominal e coesão verbal. O pico do triângulo representa a camada mais superficial. É vista 

Mecanismo de responsabilização 
enunciativa (Coerência pragmática) 

-Gestão de vozes  

- Modalizações 

Mecanismo de textualização 
(Coerência temática) 

-Conexão 

-Coesão verbal 

-Coesão nominal 

 

Infra-estrutura geral do texto 

-Plano de texto 

-Tipo de discurso 

-Sequências (e outras formas de 
planificação) 
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desta forma, pois, representa os mecanismos de responsabilização enunciativa, nela 

encontramos o gerenciamento das vozes no texto e das modalizações, responsável por uma 

coerência pragmática. 

Vale salientar que todas essas camadas que constituem o triângulo da análise de 

um gênero textual sofrem a interferência dos mundos representados, noção que Bronckart 

toma emprestado de Habermas e a desenvolve para a construção do conceito de contexto de 

produção dos textos. Podemos observar e relacionar este conceito de contexto de produção 

com o componente contextual da GDF, pois ambos tratam do contexto comunicativo em que 

se encontram o falante/produtor de textos e que influenciam nas escolhas das expressões 

linguísticas. 

Já o conceito de mundos representados aproxima-se do conceito componente 

conceitual da GDF, pois ambos tratam dos conhecimentos que os falantes /produtores de 

textos devem ter do mundo, do seu papel social e do outro, do lugar social de onde se fala e de 

seu interlocutor, de sua competência linguística e comunicativa para poder criar e atingir os 

sentidos pretendidos na interação.  

As camadas intermediária e superficial, que são os mecanismos de textualização e 

os mecanismos enunciativos, ligam-se à noção do componente gramatical, constituído das 

operações de formulação e codificação da GDF. A operação de formulação assemelha-se aos 

mecanismos enunciativos, pois ambos tratam das configurações semântica e de coerência 

pragmática. A operação de codificação assemelha-se aos mecanismos de textualização quanto 

a função de operar com as formas morfossintáticas dos elementos que estabelecerão, através 

das conexões e coesões nominal e verbal, as configurações pragmáticas no texto. 

A diferença entre a proposta da teoria de interação verbal da GDF e a arquitetura 

textual pensada pelo ISD reside no fato de que, para a GDF, o componente gramatical é visto 

separadamente, como podemos ver na figura ilustrativa, e sofrerá a influência assim como 

influenciará os demais componentes; e no ISD, os mecanismos responsáveis pelo uso dos 

itens gramaticais da língua funcionarão conjuntamente com os demais elementos que fazem 

parte da arquitetura textual e estão numa relação de dependência textual. 

Na GDF há o componente de saída que trata da forma como a informação será 

repassada pelo falante, se é por meio acústico, gráfico ou visual; já no ISD o modelo do 

folhado textual servirá para qualquer contexto comunicativo, seja escrito ou oral.  
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2.1 Concepções de linguagem e concepções de gramática 

 

Os estudos acerca da Gramática vêm sofrendo transformações ao longo do tempo. 

Delineou-se, primeiramente, no seio das razões filosóficas, perpassou por uma visão 

representacional do pensamento, chegando até as questões teóricas que se desenvolveram a 

partir da ciência linguística. De acordo com Weedwood (2002), os primeiros estudos da 

estrutura gramatical, propriamente como a conhecemos hoje, remetem a Platão. Foi ele quem 

primeiro especulou sobre as relações da junção entre o nome e o verbo. Ao fazer distinção 

entre substantivo e verbo, Platão abre espaço para uma compreensão da estruturação da 

linguagem, que, posteriormente, dará suporte a uma gramática. 

Os filósofos da antiguidade grega refletiam sobre os aspectos da naturalidade e 

convencionalidade linguística. Além de se preocuparem com a etimologia das palavras, 

procuravam explicações para o nome das coisas com o objetivo de terem acesso ao próprio 

objeto. O estudo etimológico interessava-se pela relação entre as palavras e as coisas a fim de 

chegar à essência destas mediante a devida compreensão daquelas. 

Sobre essa relação entre as palavras e as coisas, preconiza o discurso linguístico, a 

partir das lições de Saussure (1913, [2006]) no seu Curso de Linguística Geral, que não há 

uma relação direta, motivada, entre o nome e as coisas, o signo é estabelecido por meio de 

uma arbitrariedade. Para Saussure (2006), “o signo linguístico une não uma coisa a uma 

palavra, mas um conceito a uma imagem acústica”. Ou seja, o significante é arbitrário em 

relação ao significado, este não estabelece um laço natural com àquele.  

 Os filósofos, ao “buscarem a compreensão dos elementos da língua, através deste 

entendimento racional, irão buscar as proposições, o conhecimento, a verdade e a lei”. 

(MARIANTE, 2008) Eles contribuíram, essencialmente, com as questões linguísticas de 

regras e normas da língua que hoje são entendidas como sistema fonológico, morfológico e 

semântico. 

Nesse sentido, a disciplina Gramática surgirá, primeiramente, através de 

especulações filosóficas quando dos estudos com a língua na poesia, na recitação da narração 

de mitos que buscavam a origem dos deuses, do mundo, dos homens e da vida. Entre os 

gregos, a essência da linguagem, está pautada na Retórica, caracterizada como uma atividade 

discursiva com finalidade persuasiva. Para a Retórica interessa o como dizer algo para 

encaminhar o ouvinte à conclusão desejada. Trata-se, portanto, de desenvolver regras de como 

dizer para convencer, justificando, desse modo, a prática democrática grega do exercício 

público da palavra com fins persuasivos. Desta forma, podemos presumir que os sofistas, ao 
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buscarem o domínio linguístico, preocupavam-se igualmente com o ensino do uso correto da 

linguagem escrita a ser usada, principalmente, no contexto da retórica. 

No contexto grego de utilização da linguagem, além da Retórica, têm-se também a 

Exegese ocupando-se com as questões da forma na atribuição do sentido, ou seja, era preciso 

interpretar o que havia sido dito ou lido na linguagem retórica especialmente nos textos 

antigos.  Segundo Neves (apud Mariante (1987, 2008, p. 41), tanto a atividade retórica quanto 

a Exegese dos poetas instituíram uma prática que necessariamente encaminharia para 

preocupações primordialmente gramaticais. É a partir de então que se constituíram as 

condições propícias para o surgimento da Gramática pautada pela norma. 

Os gramáticos no século XVI buscam o latim puro, clássico, como também 

retomam algumas categorias aristotélicas. No latim, a gramática é vista como a arte do bem 

falar e de bem escrever, vista como o uso correto da língua. Trata-se, assim, de uma gramática 

como escopo da linguagem e que, ao delimitar a língua, efetivamente a cria e a produz como 

uma representação do pensamento. Este, como podemos observar, é um dos modelos teóricos 

de interpretação da língua humana. Filósofos do século XX, como Wittgenstein, no seu 

Tractatus Logico-Philosophicus, expressa que a linguagem, embora possa descrever os fatos 

do mundo, não se releva adequada para explicar a face metafísica da realidade. O método para 

conceber esta constatação é o da análise lógica da linguagem, pois nesta visão a essência da 

linguagem está na descrição dos fatos do mundo e daquilo que ela pode dizer. Vale ressaltar 

que o filósofo em sua obra, Investigações filosóficas, avança e faz críticas a obra anterior, 

Tractatus, e tece, então, suas novas concepções sobre linguagem e gramática, pondo ênfase no 

contexto.  

A concepção trazida pelo Tractatus Logico-Philosophicus fundamenta-se na ideia 

de que há regras universais que regem o pensamento humano e que o resultado desta 

predeterminação é a hipótese de que a natureza da linguagem é racional. Sendo, nesta 

perspectiva, a análise da linguagem vista como lógica, racional, tradutora fiel do pensamento 

humano e como uma doutrina que busca manter a regularidade da organização linguística, e 

para mantê-la, sustenta uma cultura fundamentada no acerto e no erro das produções 

linguísticas, desconsiderando assim os fatores socio históricos e culturais que fazem parte do 

contexto de uso da língua. 

 Nos estudos gramaticais do Renascimento, teremos a retomada dos valores e 

modelos do legado greco-romano, lançando-se, a partir de então, um novo olhar sobre os fatos 

da língua. Observava-se a latinidade, ou seja, a observância do falar correto no quadro da 

língua latina. Os romanos buscaram a estruturação de uma gramática normativa da língua e o 
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estabelecimento do caráter invariável e social do uso correto da Língua Latina. Esta 

constatação evidencia que a norma não se funda mais na razão, nem de ser o reflexo de um 

pensamento estruturado, mas em constatações empíricas e objetivas. De acordo com a 

explicitação trazida por Mariante (2008), nesta fase já é possível observar a preocupação dos 

gramáticos em estabelecer diferenças entre a língua culta e a língua coloquial popular. Apesar 

do reconhecimento de uma variedade padrão (língua culta) e de uma variedade informal, não 

padrão (linguagem coloquial popular), há, neste período, a supervalorização da variedade de 

prestígio social, sendo a língua popular considerada como uma mistura da língua latina com 

outros falares de povos não românicos. Somando-se a isto, temos já uma concepção de 

linguagem como meio de comunicação, porém o estudo dos fatos linguísticos concentram-se 

na busca da internalização inconsciente dos fatos linguísticos, inerentes à norma culta. 

A entrada no século XVIII nos traz um novo modo de pensar a língua e, 

consequentemente, o seu ensino. Nesta fase tratar-se-á de “uma gramática como uma forma 

que atende às necessidades e aos interesses da época moderna, voltada para o como a 

Gramática deve funcionar para regular a língua” (MARIANTE, 2008). Neste período, a 

linguagem é vista a partir de sua função essencialmente informativa. Jakobson (1973) 

desenvolve uma teoria da comunicação e, ao ampliar o modelo de Karl Buhler, reconhece que 

a linguagem desempenha três funções básicas: função expressiva/emotiva, que tem como foco 

o emissor; função apelativa/conativa, relacionada ao receptor;  função referencial/informativa, 

com vistas no referente e no contexto; além de considerar também outros fatores que 

participam do ato de comunicação verbal, como a mensagem, o canal e o código.  

 No século XIX, foram desenvolvidas questões acerca da Gramática, a partir da 

ciência linguística, em que a linguagem passa a ser entendida sob novos enfoques, à luz de 

princípios que buscam descrever a sua natureza. Nesta fase, os estudiosos da língua 

preocupam-se não mais com a Gramática pura e simples, àquela baseada na lógica e que está 

desprovida de uma visão científica, mas a que aborda questões linguísticas para comparar 

textos de diferentes épocas, caracterizando uma escola filológica. O surgimento da Gramática 

Comparada, por Franz Bopp (1816), visava ao estudo das relações que unem o sânscrito ao 

germânico ao grego e ao latim. De acordo com Saussure (2006), foi Bopp quem compreendeu 

que as relações entre línguas afins podiam tornar-se matéria duma ciência linguística. 

A grande guinada nos estudos linguísticos deu-se com Ferdinand Saussure (1857-

1913 [2006]), a partir do recorte feito para se estabelecer um objeto de estudo.  A língua é 

vista como “um sistema de signos, como uma estrutura”, estabelecendo-se, assim, o estudo de 

uma linguagem natural, particular e não somente pautada na lógica, como era vista antes. 
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Foi essa totalidade sistêmica que constituiu a ideia de um objeto autônomo e 

homogêneo, fazendo com que a Linguística ganhasse seu status de ciência no século XX. Para 

tanto, houve o estabelecimento de alguns princípios, adotados por Saussure, para o estudo 

científico da linguagem. Destacam-se as dicotomias: língua (langue) e fala (parole), sincronia 

e diacronia, significante e significado. Vale destacar que, segundo Neves (2012, p. 45), “neste 

ponto das reflexões, a partir de uma ciência linguística instituída, poder-se-ia chegar à 

formulação de uma hipótese funcional-cognitiva que considera a gramática como uma 

estrutura cognitiva”. 

Tal como é indispensável a toda ciência, diversas outras visões sobre a língua 

surgiram para repensar, ampliar e refutar as ideias saussurianas. Neste ponto encontram-se os 

pilares dos estudos da linguagem, como: a investigação gerativista de Chomsky, explicitando 

a faculdade inata da linguagem; o estruturalismo funcionalista de Coseriu, abordando as 

línguas particulares e o surgimento de uma gramática cientificamente descritiva; e a corrente 

funcionalista, em que podemos citar particularmente os estudos de Halliday, sobre a gramática 

sistêmico-funcional, em que a gramática é vista como sensível às pressões do uso. 

Ao concebermos a linguagem como uma forma de interação, podemos entendê-la 

como um construto coletivo, que se delineia a partir das práticas sociais existentes e que se 

manifesta nos diferentes grupos sociais. A área de estudos que trata a linguagem dentro do 

contexto de uso em que os falantes atuam como sujeitos dialógicos, tais como a Linguística da 

Enunciação, a Linguística do Texto, a Análise do Discurso, Pragmática, Sociolinguística e a 

Enunciação Dialógica de Bakhtin, pensa numa gramática que está a serviço do texto, do 

gênero e do discurso.  

Nesta pesquisa, compartilhamos, para o ensino da análise linguística do português 

como língua estrangeira, das ideias propostas pela corrente funcionalista que entende a 

linguagem como um instrumento de comunicação e de interação social, sendo um estudo 

baseado no seu uso concreto. Esse entendimento é importante para situarmos nossa pesquisa, 

que trata do ensino de gramática, dentro de um campo de estudo da linguagem que tem como 

escopo uma gramática da expressão linguística, sendo visto o seu status no uso. A finalidade 

do trabalho é contribuir para que o aprendiz desenvolva capacidades para agir 

socialmente em situações acadêmicas e/ou profissionais específicas, o que vai ao 

encontro do que foi mencionado.  
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2.2 A função da Gramática nos métodos/metodologias de ensino de língua estrangeira. 

 

Na literatura sobre ensino e aprendizagem de língua estrangeira, pomos em 

evidência a discussão sobre os métodos, metodologias e abordagens. No tocante ao ensino e 

aprendizagem de PLE não poderia ser diferente, porque, conscientemente ou não, o professor 

aciona suas culturas escolares envolvidas e constituídas em seu repertório. No tocante à 

questão da gramática em sala de aula, vimos as funções da gramática nos métodos e nas 

abordagens de ensino de língua estrangeira, ao passo que pressupomos que o professor, seja 

de PLE ou de outras línguas, possui implicitamente concepções de gramática que subjazem a 

sua prática e que definem o seu agir. 

Beacco (2007) define a metodologia de ensino como um exemplo de princípios e 

atividades de ensino, organizados em estratégias e fundados em teorias, ou seja, apoiada em 

conhecimentos elaborados a partir de outras disciplinas implicadas no ensino de línguas, ou 

para a prática cuja finalidade é a de acompanhar os aprendizes. O método de ensino é 

entendido como o material concreto do ensino, ou seja, o produto editorial próprio ao ensino e 

a uma instituição educativa, distinguindo-se assim de outras especialidades como os 

dicionários, as gramáticas e os fascículos centrados na preparação aos exames e certificados. 

Já a técnica de ensino é considerada uma forma local e isolada da gestão de ensino e se 

constitui a partir de objetivos delimitados. No que diz respeito à abordagem, o autor afirma 

que ela possui uma legitimidade social mais marcada que a técnica, e que a eficácia da técnica  

é relativa de um método. Vale ressaltar que nem todas as metodologias concorrem à 

aprendizagem. A legitimação, portanto, provém do dispositivo teórico. O autor ainda 

classifica as metodologias de ensino em ortodoxas e não convencionais, colocando-as em uma 

relação de oposição. As metodologias não convencionais são as metodologias da comunidade 

natural, pelo movimento, pelo silêncio, sendo que esta distinção repousa sobre o julgamento 

de valor relativo à confiabilidade dada a algum destes métodos.  

De acordo com Leffa (1998), na obra Metodologia do ensino de línguas, há 

marcadamente uma diferença entre método/metodologia e abordagem. Devido a grande 

abrangência com que se usava o termo “método” no passado – desde a fundamentação teórica 

que sustenta o próprio método até a elaboração de normas para a criação de um determinado 

curso – convencinou-se subdividi-lo em abordagem (“approach” em inglês) e método 

propriamente dito. A abordagem é o termo mais abrangente e engloba os pressupostos 

teóricos acerca da língua e da aprendizagem. As abordagens variam na medida em que variam 

esses pressupostos. O método tem uma abrangência mais restrita e pode estar contido dentro 
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de uma abordagem. Não trata dos pressupostos teóricos da aprendizagem, mas de normas de 

aplicação desses pressupostos. O método, por exemplo, pode envolver regras para a seleção, 

ordenação e apresentação dos itens linguísticos, bem como normas de avaliação para a 

elaboração de um determinado curso. 

Larsen-Freeman (1986), em sua obra Techniques and Principles in Language 

Teaching, trata das metodologias do ensino de língua estrangeira como uma combinação de 

“princípios e técnicas”. Os princípios relacionam-se à teoria que embasa o método utilizado e 

envolve um conjunto de cinco aspectos inerentes ao ensino de língua estrangeira: o professor, 

o aluno, o processo de ensino, o processo de aprendizagem e a cultura da língua-alvo. As 

técnicas estão relacionadas ao como proceder na realização das atividades realizadas em sala 

de aula, que se originam, por sua vez, de certos princípios. A autora apresenta oito métodos de 

ensino de línguas estrangeiras e relaciona-os aos princípios e técnicas mais utilizados por cada 

um destes métodos. 

 No que diz respeito à abordagem, a autora afirma que ela possui uma 

legitimidade social mais marcada que a técnica, em que eficácia desta é relativa de um 

método. Vale ressaltar que nem todas as metodologias concorrem à aprendizagem. A 

legitimação, portanto, provêm do dispositivo teórico. O autor ainda classifica as metodologias 

de ensino em ortodoxas e não convencionais, estando elas numa relação de oposição. As 

metodologias não convencionais são as metodologias da comunidade natural, pelo 

movimento, pelo silêncio, sendo que esta distinção repousa sobre o julgamento de valor 

relativo à confiabilidade dada a algum destes métodos. 

Para Martinez (2009, p.48), a metodologia do ensino de línguas estrangeiras tem 

suas raízes na história das necessidades da comunicação social. Para ele as metodologias, 

primeiramente as chamadas de tradicionais “existiam desde a Antiguidade e perduram até os 

nossos dias, baseada numa relação pedagógica forte em que o papel do professor é central”.  

Este é o método conhecido como gramática-tradução e tem por objetivo fazer conhecer a 

“bela língua” e seus parâmetros intelectuais, com ênfase na abordagem de manuais e 

antologias de textos, notadamente literários. O procedimento didático, no mais das vezes, 

pauta-se na abordagem do texto literário para se chegar ao léxico e à gramática.  

Freitas (online) disponibiliza, em seu artigo Metodologias de ensino de língua 

estrangeira uma síntese do referencial teórico de Larsen-Freeman (1986). Neste artigo, a 

autora nos apresenta oito métodos que são tratados por Larsen-Freeman no ensino de língua 

estrangeira. Dentre eles, quatro são reconhecidamente mais clássicos (método da tradução e 

gramática, o método direto, o áudio-lingual e abordagem comunicativa), e quatro 
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normalmente não usuais (método silencioso, método da sugestopedagogia, comunidade de 

aprendizagem e o método da total resposta física). Apresentaremos resumidamente, baseados 

na síntese realizada por Freitas (online), as características de cada método e as técnicas 

desenvolvidas em cada um destes para o ensino de língua estrangeira. 

O primeiro método desenvolvido no ensino de línguas é o Método da Tradução e 

Gramática. Este método visa ao desenvolvimento da habilidade de leitura e da escrita. Há uma 

supervalorização do ensino das regras gramaticais da língua-alvo, memorização de 

vocabulário, de conjugações verbais e outros itens gramaticais. O objeto de estudo deste 

método é a tradução de textos, e não há o desenvolvimento de habilidades orais, sendo raros 

os momentos de interação em sala de aula. A autora elenca as principais técnicas deste 

método: tradução de passagem literária da língua alvo para a materna, teste de compreensão 

de leitura, procura de sinônimos e antônimos, identificação de cognatos; aplicação dedutiva 

de regras;  exercícios de preencher espaços com palavras que faltam no texto; memorização 

de palavras; formação de frases com palavras recém-aprendidas; composição escrita através 

de um tópico dado pelo professor.  

Na abordagem direta, o trabalho com as questões gramaticais deixam de ser vistas 

de “forma dedutiva, que consiste na apresentação das regras gramaticais para compreensão e 

posterior produção, para uma abordagem indutiva em que o professor induz a um processo de 

descoberta das regras gramaticais a partir de generalizações feitas pelos alunos durante e após 

a prática”. (LEFFA, 1998, p. 4). Esta abordagem tem como prioridade a oralidade, em que 

professores e alunos passam a interagir mais frequentemente. 

Larsen-Freeman (1986) entende que o método direto tem esse nome devido à 

forma de abordar a língua alvo diretamente sem tradução para a língua nativa. A língua é 

ensinada a partir de situações baseadas no contexto real de uso. O professor se utiliza de 

instrumentos, como objetos reais, figuras, fotos e gestos para que o aluno crie, a partir de sua 

própria interpretação, o significado da língua diretamente, sem a intervenção da tradução para 

a língua nativa. No método direto, a gramática não é apresentada aos alunos de forma 

explícita, mas antes é construída através da compreensão do uso das estruturas linguísticas. A 

autora elenca as principais técnicas deste método: leitura em voz alta de passagens, peças ou 

diálogos; exercício de pergunta e resposta conduzido na língua alvo; prática de conversação 

sobre situações reais;  ditado de textos na língua alvo; exercícios de completar espaços para 

avaliar intuição de regras ou vocabulário;  desenho induzido por ditado do professor ou dos 

colegas; composição escrita de assuntos escolhidos em sala.  
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A abordagem, posterior à abordagem direta, áudio-lingual também privilegia o 

desenvolvimento das habilidades orais, assim como o Método Direto. Fries (1945 apud Leffa, 

1998) menciona que os pressupostos teóricos deste método “baseavam-se nos princípios da 

linguística estrutural” e da “psicologia comportamentalista” (PAVLOV, 1945 apud LEFFA, 

1998). A gramática nesta abordagem é vista a partir dos padrões estruturais da língua em que a 

aprendizagem dá-se por meio de condicionamentos e formação de hábitos. Prioriza-se o 

desenvolvimento das habilidades orais, em que as estruturas e os novos vocábulos são 

apresentados por meio de diálogos artificiais, camuflando o contexto de uso da estrutura. 

Começa-se, então, a refletir sobre como organizar um ensino de línguas que propiciasse uma 

aprendizagem que não considerasse somente a aquisição de regras e formação de hábitos que 

supervaloriza os acertos e condena veementemente os erros. Desta forma, como diz Leffa 

(1998), prepara-se o terreno para o surgimento do movimento comunicativo. 

Larsen-Freeman (1986), elenca o terceiro método como Audio-Lingual. Para a 

autora este método possui traços comuns com o Método Direto. Neste método, a função da 

gramática é a de introduzir elementos a partir de diálogos, porém não há uma preocupação em 

tornar explícitas as regras da língua-alvo. A aprendizagem se dá por meio da fixação dos 

conteúdos e do vocabulário. A interação acontece entre os alunos para que estes memorizem a 

estrutura da língua através da repetição de diálogos. Dessa forma, a competência oral recebe 

maior destaque, já que há uma supervalorização da pronúncia. Segundo Larsen-Freeman 

(1986), as principais técnicas desse método são: memorização de diálogos; conversação em 

pares; dramatização de diálogos memorizados; memorização de frases longas parte por parte; 

jogos de repetição (para memorizar estruturas ou vocabulário); jogos de pergunta-resposta 

(para praticar estruturas); jogos de completar diálogos;  jogo de construção de frases a partir 

de pistas (palavras) dadas; jogo de transformação de frases negativas em afirmativas; jogos 

para diferenciar palavras parecidas (sheep/ship). 

A autora expande os modelos dos métodos do ensino de língua estrangeira e 

elenca outros quatro métodos até a inserção da abordagem comunicativa, que é o oitavo 

método na classificação desta autora.  Os quatro métodos sugeridos pela autora são: o “Silent 

Way” (ou Método Silencioso), o da “Suggestopedia” (Sugestopedagogia), o de “Community 

Learning” (Comunidade de aprendizagem), o método da “Total Physical Response” (Total 

resposta física). Apresentamos brevemente as características destes métodos de acordo com a 

autora em questão. 

Assim, o quarto método é o chamado “Silent Way” (Método Silencioso). Neste 

método a gramática é entendida através do próprio raciocínio do aprendente, que deve buscar 
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descobrir e formular regras sobre a língua aprendida. O professor silencia na maior parte das 

vezes no momento de ensinar, ele apenas provoca o raciocínio do aluno, já que ele deve 

construir sozinho ou com a ajuda de seus pares o conhecimento acerca da língua. As 

principais técnicas, segundo Larsen-Freeman (1986) são: o silêncio do professor; correção em 

pares; uso de fichas coloridas associadas a sons ou palavras; autocorreção; uso de gestos; 

quadro de palavras; avaliação da lição no final da aula pelos alunos. 

O quinto método, elencado pela autora, é o Método da “Suggestopedia” 

(Sugestopedagogia). O papel da gramática neste método é auxiliar na aprendizagem da 

língua-alvo de forma sugestiva, a partir da participação confortável dos alunos. Há uma 

conciliação do estudo da “sugestão” e da pedagogia, ao buscar ajudar os alunos a superarem 

as barreiras às quais se impõe, por temer errar. O foco do método está em proporcionar um 

ambiente de estudo descontraído para que o aluno possa se sentir confortável para ativar sua 

imaginação e aprender também através estímulos externos. A Gramática da língua-alvo é 

estudada de forma implícita, não há uma exposição objetiva. Neste método a aula está 

dividida em 2 etapas: uma fase receptiva, para ativar os dois lados do cérebro dos estudantes, 

em que o professor faz a leitura de um diálogo acompanhado de um fundo musical. Os alunos 

acompanham a leitura do texto e fazem uma releitura a fim de fixar o conteúdo e uma fase 

ativa, visando à por em prática o conteúdo anteriormente lido, através da organização de 

atividades de dramatização, jogos, música e exercícios de pergunta-resposta. As técnicas que 

fazem parte desse método são: adequação da sala a tipo certo de luz, cadeira, decoração, etc.; 

uso de pôsteres nas paredes com informações gramaticais; visualização com olhos fechados 

de cenas imaginárias; criação de nova identidade descrita pelos alunos; dramatização de 

situação improvisada; leitura ao ritmo de músicas; escuta de leitura com olhos fechados; 

leitura dramatizada de pequenos textos (os alunos lêem rindo, chorando, cantando, etc.). 

O sexto método elencado pela autora é o chamado Comunidade de Aprendizagem. 

Este método leva em consideração não somente os sentimentos e intelecto dos alunos, mas 

também as suas reações instintivas, físicas e a sua vontade própria de aprender. A 

aprendizagem da língua-alvo visa à comunicação e expressão de ideias. A Gramática é vista 

de forma compartimentada, já que os alunos construirão frases a partir de blocos soltos de 

palavras traduzidas pelo professor. Há uma abordagem ascendente da língua, através da 

apresentação de estruturas mínimas, para posteriormente os alunos produzirem textos. As 

principais técnicas são: gravação da conversa dos alunos; transcrição das gravações; uso de 

gravações para corrigir ou reforçar pronúncia; formulação de novas frases a partir de outras já 
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gravadas; tarefas em pares ou em pequenos grupos; reflexão aberta sobre as atividades em 

sala. 

 O sétimo método é chamado de “Total resposta física” e está ligado à chamada 

“abordagem da compreensão”. O foco deste método está na habilidade de compreensão 

auditiva. A abordagem que embasa este método se assemelha em muitos pontos ao método 

direto, porém se diferencia significativamente pelo fato de se usar inicialmente a língua 

materna para facilitar a aprendizagem dos alunos. A Gramática da língua-alvo é aprendida de 

forma lúdica, através de atividades divertidas, usa-se o movimento do corpo para que os 

alunos assimilem o conteúdo. Após serem expostos a uma série de comandos corporais que 

indicam uma estrutura linguística respectivamente, os alunos aprendem lê-los e escrevê-los, 

para então serem expostos às novas estruturas. As principais técnicas, segundo Larsen-

Freeman (1986) são: uso de comandos pelo professor para ditar um comportamento aos 

alunos; uso de comandos pelos alunos para o professor executar; ação sequencial (o professor 

dita uma série de ações de uma só vez e o aluno a executa, por exemplo, “take out a pen, take 

out a pieceofpaper”), entre outras séries de sentenças já pré-estabelecidas. 

O oitavo e último método elencado pela autora é a Abordagem Comunicativa. O 

foco desta abordagem é tornar os alunos comunicativamente competentes, como também 

desenvolver habilidades sociolinguística, discursiva e estratégica. Para tanto, leva-se em 

consideração na aprendizagem da língua estrangeira o contexto social de uso da língua, já que 

o simples conhecimento das formas da língua-alvo, seu significado e função são 

insignificantes. Para desenvolver suas habilidades comunicativas os alunos repetem estruturas 

pré-estabelecidas, não havendo assim comunicação real, mas antes a prática mecânica de 

estruturas. Para que os alunos se aproximem do uso real da língua, que os falantes usam há 

uma proposta de ensino a partir da utilização de materiais autênticos tais como: artigos de 

revista, jornal, trechos de programas de rádio e TV. As atividades de conversação entre os 

alunos são bastante valorizadas, para que o uso da língua seja constante. técnica utilizada 

neste método se constitui a partir do uso de material autêntico; de texto com frases 

desordenadas para os alunos ordenarem; de jogos de cartões com pistas para os alunos 

fazerem perguntas autênticas e obterem repostas também pessoais; do uso de figuras em 

seqüência, sugerindo estórias que os alunos tentam prever; dramatização de cenas propostas 

pelos alunos ou professor. 

Surgida por volta das décadas de 70 e 80 do século XX, a Abordagem 

Comunicativa visava à utilização da língua por parte dos aprendizes em situações realmente 

comunicativas e reais fora da sala de aula. Nasce, dentro deste contexto, o conceito de 
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competência comunicativa, desenvolvido por Hymes (1972), que apregoa que, para 

desenvolver esta competência, é preciso ter um conhecimento que vá além do conhecimento 

das regras da língua, pois as habilidades previstas no ato de comunicar implicam as 

competências: gramatical, sociolinguística, discursiva e estratégica. Dessa maneira, as 

interações entre os alunos em sala de aula de LE são mais valorizadas, assim como os 

contextos social e cultural ganham maior importância. 

Sobre o espaço que as questões gramaticais ocupam numa abordagem 

comunicativa, Almeida Filho (2011) nos mostra, especificamente, em um dos capítulos da sua 

obra Fundamentos de Abordagem e Formação no Ensino de PLE e de Outras Línguas, a 

Gramática no Ensino de Línguas. Segundo o autor, a abordagem do ensino gramatical das 

línguas mudou em virtude de um forte eixo de mudança sobre o conceito de língua(gem) que 

evoluiu ao longo do tempo. 

Nesta perspectiva, a língua é entendida como um conjunto de regras que avança 

gradualmente passando a outras posições: “estruturas explícitas em padrões, feixe de funções 

comunicativas, ação social, ação social constituidora de identidades, de relações e do 

conhecimento e ação linguageira transformadora” (ALMEIDA FILHO, 2011). Ainda sobre a 

compreensão consensual dos fundamentos do paradigma de ensino e pesquisa comunicativos 

entre aqueles que atuam na área do ensino e aprendizagem de línguas, destaca-se a obra 

Dimensões comunicativas no ensino de línguas, de Almeida Filho (2007). 

Acreditamos que a abordagem comunicativa trouxe muitas inovações e benesses 

no âmbito das metodologias, contudo, ao proporcionar um ensino com vistas a desenvolver a 

competência comunicativa do falante, a partir do ensino da língua em contexto de uso, o 

professor apresenta inquietações, ao se vê confuso acerca da melhor forma de ensinar os 

elementos gramaticais dentro de uma perspectiva comunicativa.   

Esta abordagem propõe um novo olhar para os fatos linguísticos, antes vistos com 

as lentes estruturalistas de língua como sistema de regras, autônomo, homogêneo e estático, 

por uma visão mais próxima do funcionalismo, que entende a língua como um sistema 

múltiplo, dinâmico e aberto. Essas questões, no âmbito da sala de aula de língua estrangeira 

causam muitos questionamentos aos professores quanto à forma de sistematização do 

conteúdo gramatical dentro de uma abordagem comunicativa. Em função disto é que vimos à 

necessidade de investigar, especificamente em contexto de PLE, como foi visto o ensino da 

gramática dentro da abordagem comunicativa, nas turmas analisadas. 

O ensino da gramática em línguas estrangeiras, na abordagem comunicativa, 

sempre suscita questões antigas e cotidianas como: O que ensinar? Por que ensinar? Como 
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fazer? A natureza das metodologias de ensino na didática de línguas geralmente se refere à 

exposição à língua e a sistematização através do contato com a língua. Ressaltamos, neste 

âmbito, a existência de um debate constante sobre a questão metodológica do “favorável ou 

contra” a tradução, os exames, a gramática, os documentos autênticos e os exercícios 

estruturais. 

Beacco (2007) mostra-nos dois tipos de abordagem: uma abordagem globalista e 

uma abordagem por competências. A abordagem globalista surge após a primeira metade do 

século XX e foi designada como metodologia circulante ou ordinária. No âmbito da didática 

de línguas, esta abordagem não foi teorizada e nem reconhecida com um estatuto de 

metodologia, sendo originária de estratégias do tipo gramática tradução. A metodologia 

correspondente ao princípio do globalismo tem sua coerência numa concepção de língua 

como uma totalidade e de uma estratégia de versatilidade, quer dizer, de flexibilidade e 

adaptação. É uma abordagem de ensino de longa duração, aquela dos comportamentos 

educativos e das culturas educativas. As formas de realização deste método são múltiplas e 

encontram-se respaldadas na história das práticas de ensino.  

As características e escolhas técnicas da abordagem globalista são: sequências 

didáticas longas, os objetivos de ensino são muitos e de natureza diferentes e fundados sobre 

um suporte-amostra, ou seja, diálogo (fabricado), um texto (fabricado ou autêntico) ou de 

documentos publicitários. Essas amostras servem de ponto de partida a várias atividades de 

sistematização que podem ser exploradas de maneira exaustiva, isto é, a maior parte das 

regularidades é que faz o objeto de sistematização. Estas atividades de sistematização 

exploram o suporte (gênero textual), em vários âmbitos: léxico, morfologia, funções, 

expressões de noções, sintaxe, grafia, correção fonética e dimensões culturais. A ordem das 

atividades de sistematização é aleatória e modificável, podendo se realizar uma atividade já 

prevista ou adicionar uma ou várias outras atividades em função das necessidades. Observa-

se, neste método, que não há uma coesão entre o suporte e as atividades que suscitam.  

É recorrente o uso do suporte como um pretexto para sistematizar essencialmente 

as categorias morfossintáticas, a estrutura da frase, os conectores ou as funções discursivas, 

enfatizando a aquisição das competências formais. Os exercícios podem se apresentar como 

comunicativos, isto é, referir-se as funções discursivas, de realizações, sobretudo orais ou na 

escrita pessoal. Os conhecimentos e competências de natureza cultural são abordados ao final 

da sequência, com a finalidade de abordar informações sobra a vida cotidiana e a sociedade, 

servindo geralmente a atividades de aquisição lexical. A abordagem globalista não é uma 
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metodologia ortodoxa, ela é aberta a muitas misturas, que a transformam, porém não a 

modificam. 

Já a abordagem por competências ou ainda abordagem por objetivos, deriva da 

abordagem comunicativa. Quando a abordagem globalista passa a ser pano de fundo, é 

desenvolvida uma estratégia alternativa chamada de abordagem por competência do ensino de 

línguas. Nesta abordagem, a língua é um conjunto diferenciado por competências, que se 

relacionam, mas são relativamente independentes uma das outras e cada elemento é 

susceptível de um tratamento metodológico particular. Esta concepção por objetivos 

específicos e por abordagem de ensino diferenciadas se opõe à versatilidade da metodologia 

globalista ordinária. A abordagem por competências constitui-se como uma das formas 

possíveis de concretização da abordagem dita comunicativa. 

Sabemos que esta orientação do ensino de língua se funda em uma nova 

concepção de língua. Neste sentido, ela é vista como um conjunto de conceitos tais como: 

discursividade, negociação do sentido, competência pragmática, apropriação e ação verbal. 

Há uma nova concepção de comunicação através da linguagem, interpretado como o emprego 

de um código partilhado, porém consiste em uma competência mais ampla, ou seja, uma 

competência linguageiramente comunicativa. 

Na abordagem comunicativa, passamos de uma interiorização mecânica do 

conhecimento de um código para o conhecimento das convenções de seu emprego em 

contexto. Assim, passamos da utilização dos conhecimentos linguageiros à aquisição de um 

comportamento verbal reconhecido como apropriado a uma dada comunidade de 

comunicação. 

Contudo, a abordagem comunicativa, no sentido da implementação concreta desta 

concepção de ensino e aprendizagem de línguas não é desenvolvida com a mesma precisão 

das metodologias constituídas anteriormente, no que diz respeito às escolhas técnicas de 

suportes e das formas de sistematização. 

Em termos gerais, não são evidenciadas na abordagem comunicativa os princípios 

para o eventual papel, a natureza e o lugar das atividades de sistematização formal da língua. 

Muitas vezes, as análises fundadas na abordagem comunicativa não rejeitam absolutamente o 

tratamento formal da língua, consideram também as formas da sequência de ensino, as formas 

de tratamento de alguns conteúdos, como a entonação fonética e as atividades em relação ao 

léxico. 

No âmbito da didática de línguas, a abordagem comunicativa não tem se 

apresentado como uma metodologia de ensino, mas sim como uma reflexão geral sobre 
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determinados conteúdos linguísticos e das formas de ensino da língua. Contudo, já há 

materiais de ensino que promovem a reflexão teórica sobre a natureza da comunicação verbal. 

O surgimento da abordagem comunicativa é datado dos anos 70, ao tratar da 

questão da leitura a públicos específicos. É, primeiramente, direcionado aos públicos em nível 

de qualificação profissional, para públicos especializados nesta disciplina ou para cursos de 

formação. Estas abordagens, que privilegiam metodologias específicas como a da leitura e 

são, então, denominadas de funcionais, pois levam em consideração as necessidades 

linguageiras dos aprendentes. 

Os objetivos dos programas de formação em línguas e de suas escolhas 

metodológicas, baseados numa abordagem comunicativa, pautam-se numa concepção de 

língua fundamentada em categorias linguísticas enunciativas e de sua função discursiva. É a 

categoria função que, por sua vez, definirá e identificará a abordagem comunicativa e será 

usado em larga escala nos materiais de ensino.  A abordagem comunicativa tem como objetivo 

diminuir a distância entre aprender e utilizar uma língua, aproximando as formas escolares de 

ensino das modalidades de aquisição e utilização natural das línguas e se caracteriza pelo 

emprego de suportes autênticos, com pertinência social; com uma organização utilizável das 

amostras efetivas do conteúdo linguístico, tais como o emprego de categorias de orientação 

semântico-pragmático e não mais de categorias essencialmente formais de ensino 

compartimentado, já que é necessária uma reorganização em vista de sua utilização na 

comunicação; do emprego de categorias compreensíveis aos aprendentes, pois são relevantes 

para a sua experiência comunicativa e não mais uma metalinguagem gramatical especializada 

(adjetivo, complemento do objeto, anáfora); encurtamento da relação entre as formas de 

ensino e a utilização na língua-alvo facilitando o ensino, contudo não garantindo a rapidez da 

aquisição ou sua automatização. 

   A abordagem comunicativa encontrou resistência quanto a sua difusão e isso 

tem descaracterizado as suas orientações de natureza técnica/profissional. Por exemplo, a 

gramática da comunicação, em particular sob a forma de análise do discurso, não é vista com 

mais abertura que a gramática formal, com suas regras e exceções, portadas pela tradição 

descritiva das línguas. Assim, a abordagem comunicativa e a metodologia globalista 

apresentam um estatuto de representação social, do conhecimento socialmente e relativamente 

partilhado sobre o objeto. Apesar de não serem bem fundamentadas, estas representações 

coletivas influenciam as concepções de aprendizagem dos alunos. Todo falante é capaz de 

fazer representações concernentes à maneira que lhe convêm aprender e ensinar línguas. Estas 

representações, que são variáveis culturalmente e socialmente, geralmente dizem respeito à 
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organização das tarefas e da técnica a utilizar, sobre a preferência por professores nativos e 

não outros. 

A mais contemporânea abordagem do ensino de línguas é a chamada “acional”.  

De acordo com Puren (2003, p. 123) “a perspectiva acional, não é descrita por seus autores no 

Quadro Comum Europeu de Referência (QCER), mas eles definem claramente um novo 

objetivo de referência social, ou seja, a formação de um ator social no ensino aprendizagem 

de línguas”. Para este autor, a nova perspectiva acional que emerge no QCER, e cujos autores 

não sabiam ou não podiam identificar todas as implicações, considera pela primeira vez que 

“os aprendentes são considerados, nas suas atividades de alunos no espaço e no tempo mesmo 

de sua aprendizagem, como os atores sociais completos”, e por isto se propõe designar esta 

nova perspectiva acional sob o nome de “perspectiva de agir social”. 

Assumimos o fato de que é possível que todas as concepções de gramática possam 

estar em diálogo ou não, em determinados momentos da prática de ensino dos professores de 

línguas, por mais que algumas visões possam ser consideradas, hoje, como ultrapassadas. A 

depender do contexto em que se encontram os atores e dos objetivos do processo de ensino e 

aprendizagem da gramática, pode-se optar, em alguns momentos, por uma explicação da 

língua por meio das formas linguísticas, ou como um sistema que levará em consideração o 

uso ou, finalmente, como um lugar de interação. Porém, não podemos impor limites entre os 

diferentes ângulos em que podemos visualizar o ensino de gramática, pois há diferentes 

interesses e necessidades quando se trata do ensino e do domínio de uma gramática. Portanto, 

o maior interesse deve ser o de tornar os alunos de PLE aptos a se comunicar de acordo com 

suas necessidades, sejam elas acadêmicas, profissionais ou pessoais.   

Pressupomos aqui que, de acordo com os conceitos contemporâneos de língua e 

do seu ensino, a abordagem elegida pelo professor de PLE é, geralmente e preferencialmente, 

a comunicativa, sendo que as demais abordagens podem se apresentar no decurso da sua 

prática. A escolha de uma abordagem, seja ela comunicativa ou não, para o tratamento de 

questões gramaticais se dará de acordo com as especificidades do contexto da sala de aula 

PLE, ou seja, com os objetivos propostos para a aula, da seleção do material didático, do nível 

de compreensão da língua pelos alunos, entre outros fatores de imprevisibilidade que 

constituem a sala de aula. 

Para entendermos como a gramática vem sem sendo vista em sala de aula de PLE 

e compreendermos as escolhas efetuadas pelo professor no ensino da gramática e o seu 

posicionamento ao refletir sobre a própria prática é que buscaremos analisar o seu agir que, 

por sua vez, é traduzido pelo seu discurso, assunto de nosso próximo capítulo.  



 

48 

 

 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA ENTENDER O DISCURSO DO 

PROFESSOR 
 

Para compreender e interpretar o agir no discurso do professor de português 

língua estrangeira (PLE) optamos, como já afirmamos, pelo Interacionismo Sociodiscursivo 

(ISD) (BRONCKART, 2004; 2008), porque esse quadro teórico-metodológico nos possibilita 

entender o funcionamento e o desenvolvimento humano, relacionando-os ao agir e à 

linguagem e mostrando o papel fundamental que cada um exerce.  

Para alcançar o objetivo geral da investigação, o de interpretar o agir no discurso 

do professor, produzido em sala de aula de português língua estrangeira e produzido em 

situação de autoconfrontação, sobre o ensino da gramática, é que nos utilizamos da noção de 

natureza epistemológica dos mecanismos de textualização (BRONCKART, 1999), que se 

configuram como a capacidade humana de comunicar através de textos e de utilizar, para tal 

fim, as unidades de uma língua natural para representar e organizar de forma coesa as suas 

ações de linguagem. Estes mecanismos de textualização, que orientam as escolhas léxico-

semânticas das produções de linguagem de acordo com as características da situação de 

interação, é que são responsáveis pela linearidade do texto e pelo desenvolvimento da 

capacidade linguístico-discursiva. 

Assim, o ensino de línguas deve se pautar por uma concepção de gramática que 

tenha como referência a sua função no sistema linguístico, que, por sua vez, segue uma 

dinamicidade socio-histórica e cultural dos falantes e por isto sofre alterações ao longo do 

tempo. Considerando este fato, reconhecemos que, apesar das restrições e regularidades 

inerentes ao sistema da língua, o usuário de uma língua dispõe de relativa liberdade na 

construção organizacional dos enunciados, a fim de responder e se adequar às diversas 

exigências das situações comunicativas. A partir deste posicionamento é que corroboramos 

com os postulados da gramática funcional para o ensino do português como língua 

estrangeira. 

 

Por gramática funcional entende-se, em geral, uma teorização da 

organização gramatical das línguas naturais que procura integrar-se em uma 

teoria global da interação social. Trata-se de uma teoria que assenta que as 

relações entre as unidades e as funções das unidades têm prioridade sobre 

seus limites e sua posição, e que entende a gramática como acessível às 

pressões do uso. (NEVES, 1997, p.15) 
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Neste momento, apresentamos o aporte teórico desta pesquisa que assume o 

construto epistemológico do ISD, tendo em vista nossos objetivos e questionamentos como 

também a situação do nosso objeto de pesquisa – o agir professoral no ensino da gramática.  

Desta forma, inicialmente, discutimos a noção de agir humano e de agir nos textos para situar 

o agir no discurso do professor de PLE. Depois, explicitamos o modelo descendente de 

análise dos textos e a arquitetura textual, assumidas pelo ISD. Aprofundamos, nesta proposta, 

que tem como foco uma arquitetura textual, as categorias de análise necessárias para 

interpretarmos e analisarmos o agir no discurso do professor sobre o ensino da gramática em 

sala de aula de PLE, a saber: os mecanismos de textualização (perspectiva epistemológica), os 

mecanismos de textualização (arquitetura textual) e a capacidade linguístico-discursiva. 

Sabemos que o trabalho do professor é uma atividade complexa e que envolve 

várias instâncias relacionadas à sua própria formação profissional, relacionadas às esferas da 

sociedade e ao seu próprio contexto de produção do conhecimento que são, por sua vez, 

representados por uma atividade instrumentada. Esta atividade instrumentada é definida pelos 

artefatos que orientam o agir do professor, tais como: as prescrições, as regras do ofício, a 

própria organização do trabalho coletivo que propicie a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos alunos bem como as questões relativas à própria atividade do sujeito (MACHADO, 2007). 

 

3.1 O agir no discurso do professor de PLE 

 

No ISD, o funcionamento da linguagem está diretamente em interface com o 

desenvolvimento humano, pois o agir e a linguagem são representados por meio deste 

desenvolvimento, desempenhando, assim, um papel essencial. Este, inclusive, é um dos 

principais postulados do ISD, segundo o qual as práticas de linguagem são apreendidas como 

um dos principais instrumentos do desenvolvimento humano em relação às capacidades do 

agir e da mobilização dos conhecimentos/saberes. É com base nisto que o ISD postula a 

linguagem como sendo um ponto central e decisivo para a ciência do humano. 

Assim sendo, a linguagem é entendida a partir de duas dimensões.  A primeira está 

relacionada aos mecanismos de construção e organização das experiências individuais do 

homem inserido em situações de interação social, ou seja, a constituição especificamente do 

psiquismo humano; e a segunda dimensão, na qual a linguagem delineia-se a partir de um 

ponto de vista contextual e social das experiências humanas. Esta visão da linguagem apoia-se 

nas teorias advindas de uma psicologia respaldada pelos princípios epistemológicos do 

Interacionismo Social. 
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O Interacionismo Social valida um ponto de vista de compreensão da linguagem, 

como detentora de uma característica dupla, por apresentar uma junção das funções de 

comunicar e de representar, evidenciando, desta maneira, que as capacidades do pensamento 

consciente das pessoas se constroem pela transformação dos processos psicológicos 

“naturais” em pensamento consciente mais complexo. O pensamento é a parte mais complexa 

que constitui o desenvolvimento do ser humano, pois envolve reflexão e pelo fato de não 

termos acesso direto ao pensamento é que a linguagem nos serve como instrumento de 

mediação entre o pensamento e o meio físico, constituído por outros falantes, interlocutores. 

Essa mediação, que se dá através da linguagem, possibilita a interiorização por parte dos 

indivíduos dos valores significativos dos signos verbais. Por sua vez, esses valores 

significativos estão inseridos e são construídos em um espaço coletivo e social, o que 

determina um caráter resolutamente sócio-histórico no desenvolvimento humano (BOTA, 

2009). Assim, a capacidade especificamente humana de ser dotada de pensamento consciente 

é um resultado da apropriação e da interiorização das significações acumuladas pelas gerações 

precedentes, construídas e transformadas através da linguagem, por parte de cada indivíduo. 

O ISD assume também a tese do interacionismo social, segundo a qual através da 

interiorização dos signos da língua natural em uso no ambiente, que se dá a condição necessária 

para a transformação do psiquismo prático em pensamento consciente. Para compreender por que 

e como se opera essa transformação do psiquismo prático em pensamento consciente, o ISD 

incorpora os conceitos da teoria presente na obra de Saussure (1995, 2006). Para Bronckart, 

inspirando-se em Saussure, sobre o caráter externo (social) e do interno (individual), os signos 

são, não somente fundadores do humano, mas constituem de fato o lugar da continuidade\ruptura 

da espécie humana em relação aos outros animais. 

Segundo Bronckart (2008), a abordagem saussureana pauta-se na tese fundamental da 

dupla face da língua, em que as unidades linguísticas (fonemas/textos) fazem parte das 

condutas humanas, e que, por sua vez, são ações situadas em algum contexto sócio-histórico, 

cujas propriedades estruturais e funcionais são um produto dessa socialização. Ou seja, temos 

de um lado os construtos do indivíduo, de outro lado os construtos do coletivo e os signos que 

constituem os ingredientes de base de todas as formas de representação humana. 

Na elaboração de um texto estão implicadas escolhas relacionadas à seleção de 

mecanismos linguístico-discursivos, que, por sua vez, estabelecem uma relação com as 

modalidades de realização desse produto de socialização, isto é, os gêneros textuais. Desta 

forma, para uma melhor compreensão e produção de textos, faz-se necessário um maior 

conhecimento do funcionamento dos gêneros textuais. Por isso, defendemos que o estudo e o 
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ensino das formas linguísticas devem partir de uma concepção de língua como instrumento de 

interação que, por sua vez, induzirá metodologicamente ao ensino por meio de atividade 

epilinguísticas, da análise de amostras da língua obtidas em ambiente heterogêneo de uso, ou 

seja, a observação e reflexão dos mecanismos de textualização a partir das particularidades 

composicionais do gênero textual. Assim, partimos do gênero textual para pontuarmos as 

unidades linguísticas a serem estudadas, considerando a língua como ação entre seus usuários, 

ou seja, interação. 

Devido ao fato de o homem estar inserido em uma sociedade plural e sendo a 

linguagem a forma de interação entre eles é que o ISD, em sua base epistemológica, contesta 

a divisão das Ciências Humanas/Sociais em múltiplas disciplinas, sendo, por este fato, 

considerado transdisciplinar porque busca subsídios na Filosofia, na Sociologia, na 

Psicologia, na Educação e na Linguística. Teóricos e filósofos da linguagem como Spinoza, 

Habermas, Ricoeur, Marx e Vygotsky foram fundamentais para que Jean-Paul Bronckart 

assumisse a posição epistemológica de que a linguagem exerce um papel central no 

funcionamento psíquico e no desenvolvimento de atividades e ações
10

 sociais, projetando o 

estudo como uma abordagem científica. Assim, 

 

O ISD aceita todos os princípios fundadores do interacionismo social e 

contesta, portanto, a divisão atual das Ciências Humanas/Sociais: nesse 

sentido, não é uma corrente propriamente linguística, nem uma corrente 

psicológica ou sociológica, ele quer ser visto como uma corrente da ciência 

do humano (BRONCKART, 2006, p.10). 

 

Para o ISD, não é possível dar conta de análises da linguagem rejeitando as 

dimensões sociais e verbais da atividade, para isso, é preciso definir e identificar as unidades 

propriamente sociológicas das unidades propriamente psicológicas, de modo a conceitualizar 

suas interações. Ao incorporar a noção de ação, o ISD apresenta este conceito como um 

portador de estatuto duplo, pois está relacionado, ao mesmo tempo, a atividade social 

imputada a um ser humano particular e ao conjunto das representações construídas por esse 

ser humano sobre sua participação na atividade (BRONCKART, 1999, p. 38). 

No desenvolvimento do conceito de ação, Bronckart (1999, 2006) incorpora a 

distinção realizada por Anscombe (1957 apud BRONCKART, 2006) entre ação – quando há 

intencionalidade - e acontecimento – quando não há intencionalidade -. O objetivo de 

                                                 
1010

No ISD, as atividades são da ordem do coletivo e as ações são individuais. Isto quer dizer que as atividades 

estão nas formações sociais (unidade social) que constituem a explicação das ações imputáveis a uma pessoa 

(unidade psicológica). (BRONCKART, 2009[1999], p. 30) 
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Anscombe foi exatamente o de identificar e caracterizar os fenômenos humanos que podem 

ser considerados como sendo da ordem do agir, o que a levou a distinguir acontecimentos que 

são produzidos na natureza e o agir humano, que chamou de ação. 

A ação de linguagem pode ser considerada, então, como uma base de orientação a 

partir da qual o agente produtor de um texto empírico deverá tomar um conjunto de decisões. 

A ação de linguagem apresenta-se sob duas formas: a) situação de linguagem externa: 

composta pelas características dos mundos formais; b) situação de linguagem interna: 

representações do agente-produtor sobre esses mundos, tais como o agente as interiorizou. É 

justamente a ação interiorizada que vai influir sobre a produção de um texto empírico. 

Em síntese, podemos definir atividade de linguagem e ação de linguagem da 

seguinte forma: 

 

O ISD define atividade de linguagem como um fenômeno coletivo de 

elaboração e prática de circulação de textos, cujo objetivo é estabelecer uma 

compreensão do contexto e das propriedades das atividades em geral. 

Quanto à noção de ação de linguagem, o ISD a define como uma parte dessa 

atividade, cuja responsabilidade é imputada a um ato singular. (BALTAR, 

2007, p.147). 

 

A ação de linguagem integra as representações dos parâmetros do contexto de 

produção e do conteúdo temático, tais como um determinado agente as mobiliza quando 

realiza uma intervenção verbal. Essas ações estão intimamente ligadas à utilização das formas 

comunicativas que se encontram em uso em certa formação social, ou melhor, à utilização dos 

gêneros de texto. 

Assim, ao produzir um texto, o agente produtor constitui uma base de orientação 

para a ação de linguagem correspondente ao empírico/linguístico de um indivíduo singular 

bem como ao empírico/linguístico das atividades de linguagem de um grupo. O quadro a 

seguir, proposto por Bronckart (2006, p.147) ilustra as condições de produção de um texto, do 

seu processo de construção e formulação. 
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Figura 3: Explicativo das condições de produção de um texto 

 

 
 

 Quando vai produzir um texto, o agente se encontra em uma situação de ação de 

linguagem. E essa situação só é possível devido às representações que esse agente construiu 

para si mesmo dos mundos. Por isso é que se faz importante a noção do que seja ação e 

atividade, frente a impossibilidade de observarmos diretamente o agir humano. Ação e 

atividade são consideradas como sendo um produto de uma interpretação das condutas que 

são diretamente observáveis, ou seja, as interpretações são manifestadas nos textos tanto orais 

quanto escritos e consequentemente traçam determinadas “figuras interpretativas do agir”, 

percebidas a partir de uma “semântica do agir” (BRONCKART; MACHADO, 2004). 

Assim, escolhemos o termo agir por ser considerado, de acordo com os conceitos 

estabelecidos pelo quadro do ISD, como mais neutro que ação ou atividade, e empregamos 

para nos referirmos a qualquer parte do texto que trate de qualquer forma de intervenção 

humana no mundo, feita por um indivíduo ou por vários indivíduos, respectivamente por um 

agir individual ou por um agir coletivo. Portanto, o termo agir é utilizado para as situações em 

que podemos observar o “posto”, enquanto os termos atividade e ação designam 

interpretações do agir, seja ele individual ou coletivo. O quadro a seguir, proposto por 

Bronckart (2006), ilustra conceitos importantes da semântica do agir. 
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Quadro 1 – Conceitos oriundos da semântica do agir 

Conceitos importantes da semântica do agir conforme Bronckart (2006) 

 

AGIR 

Qualquer forma de intervenção orientada no mundo, de um ou de vários seres 

humanos. É um dado que pode ser observado. Desenvolve-se num curso do agir, no 

qual podem ser preenchidas cadeias de atos e/ou de gestos. 

ATIVIDADE Uma leitura do agir que implica, principalmente, as mesmas dimensões motivacionais, 

intencionais e os recursos mobilizados por um coletivo organizado. 

AÇÃO Uma leitura do agir que implica as mesmas dimensões mobilizadas por uma pessoa 

particular. 

 

Sendo a ação um recorte individual da atividade, o agir, por sua vez, sempre terá 

um caráter de interação, devido ao fato de a atividade sempre ser coletiva. Sendo os textos 

e/ou discursos materializados nos gêneros de textos, o ISD os coloca no centro de suas 

investigações, o que possibilita compreender o funcionamento de organização do agir através 

da linguagem. Partindo do pensamento de que nós, seres humanos, intervimos particularmente 

no mundo através do agir, enfatizamos e reforçamos que os conceitos supracitados de 

atividade e ação é que designam as interpretações desse agir. 

Sob a ótica do ISD há uma distinção entre o agir em sentido lato sensu e o agir 

scritu sensu (agir de linguagem). De acordo com o ponto de vista metodológico estabelecido 

pelo ISD, ambos são reconhecidos como formas do agir humano que mantém relações 

intrínsecas com o agir de linguagem, estabelecendo uma relação de interdependência. Nesta 

visão, todas as espécies de animais possuem esse agir lato sensu que lhes permite uma 

socialização, mas, aparentemente, só a espécie humana é dotada de um agir comunicativo 

verbal. Assim, essa atividade verbal é respaldada não só pelas propriedades tomadas a partir 

das formações sociais, mas também a partir de parâmetros gerais dessa atividade com as quais 

se articulam. Por sua vez, os indivíduos singulares fazem um recorte dessa atividade geral, 

evidenciando-se, assim, as suas representações que são denominadas, pelo ISD, de ação. 

Dessa forma, a ação é do campo do psicológico; e atividade, da ordem do sociológico. 

Entendemos que nos comunicamos em forma de textos que se constroem a partir 

da mobilização dos recursos de uma língua natural explícita. Utilizando como modelos de 

organização desses textos os dados que esta língua natural disponibiliza é que 

compreendemos que tais textos não são somente o resultado da interação entre representações 

individuais e coletivas, mas também dos modelos que são evidenciados por essa determinada 

língua.  É a partir do conhecimento da produção de um texto em determinadas situações de 

ação da linguagem que o agente produtor do texto poderá dispor de um conhecimento pessoal 

do conjunto de modelos de gêneros disponíveis. Essa produção é realizada pelas 
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representações que o produtor do texto construiu para si mesmo da situação de ação de 

linguagem que está em evidência. 

Na constituição de uma nova produção textual, o agente produtor mobiliza três 

conjuntos de representações, a saber: as representações referentes ao quadro material ou físico 

da ação; as representações referentes ao quadro sócio-subjetivo da ação verbal e outras 

representações que dizem respeito à situação e aos saberes do agente, referentes à temática 

que se expressará no texto. O agente produtor também deve dispor de um conhecimento 

pessoal do arquitexto, que é o conjunto dos gêneros de textos elaborados pelas gerações 

precedentes, tais como são utilizados, transformados e reorientados pelas formações sociais. 

É significativo, pois, pensar em um ensino de gramática pautado na análise 

linguística, já que se faz importante a consciência do aprendente de PLE, enquanto leitor e 

produtor de textos sobre seu papel nas atividades de interação humanas.  O conhecimento da 

gramática norteará as escolhas linguísticas do aprendente nas mais diversas situações de 

comunicação. Assim, os elementos que fazem parte do sistema linguístico serão expostos e 

analisados a partir do conhecimento do gênero de texto, o qual materializa os itens 

gramaticais em contexto de uso. Dessa forma, a sua sistematização se dará na recorrência da 

organização linguística nas interações através da linguagem em contexto de uso. 

Na visão de Bronckart (1999), toda atividade de linguagem ocorre nas formações 

sociais e de acordo com os objetivos e interesses dos indivíduos envolvidos nessa atividade, 

apresentando-se como espécies de textos, caracterizados como sendo “relativamente estáveis” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1979/2003), constituídos sócio-historicamente, denominando o 

conceito de gênero de texto. Nesse sentido, o agente desenvolve um processo duplo: por um 

lado, ele escolhe um e adota o modelo de texto que mais se adéqua a sua situação de 

comunicação; por outro, ele adapta o modelo de gênero, em função da representação que tem 

desse modelo e dos parâmetros do contexto de produção. 

No que diz respeito à linguagem, além de caracterizar o lugar de construção da 

interpretação do agir, simultaneamente também caracteriza um tipo de agir, uma vez que, ao 

comentar sobre o agir de um sujeito, o falante também estará agindo. Dessa forma, ainda que 

sempre estejam juntos, é possível distinguir, na visão de Bronckart (2004), para fins de 

análise, dois tipos de agir: agir praxiológico, que é o agir prático destinado a criar as 

condições indispensáveis à existência da sociedade e que visa a algum efeito nos três mundos 

(objetivo, social e subjetivo), e o agir comunicacional, que é o agir constituído pelas práticas 

de linguagem (agir de linguagem) e que visa a estabelecer um acordo necessário para o 

desenvolvimento das diferentes formas do agir praxiológico. As relações entre agir humano e 
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linguagem são retomadas e reformuladas por Bronckart (2004) ao inspirar-se no trabalho de 

Habermas no que diz respeito ao chamado de mundos formais ou representados, acima 

citados. O agir de linguagem se realiza e se organiza sempre levando em conta as 

representações coletivas que são organizadas a partir desses mundos. 

Para o ISD, diferentemente de outras espécies de animais em que a participação 

na atividade não é negociada, a espécie humana é regulada e mediada por autênticas 

interações verbais e a atividade se caracterizará, portanto, por uma dimensão que Habermas 

definiu como agir comunicativo. E assim como a linguagem é constitutiva do psiquismo 

humano, as representações coletivas do meio social propriamente dito constituem o agir 

comunicativo. 

Deste modo, os indivíduos regulam as atividades sociais, caracterizadas 

especificamente pelo agir comunicativo, através de interações verbais. Segundo Bronckart 

(2006, p.50) 

 

É o agir comunicativo (atividade de linguagem) que se constitui como meio 

pelo qual se constroem e se desenvolvem esses processos de avaliação. São 

as avaliações formuladas no quadro da atividade de linguagem que atribuem 

a uma sequencia de comportamentos um estatuto de validade relativo aos 

conhecimentos constitutivos dos três mundos, e que em outros termos, lhe 

dão a sua significação e sua racionalidade [...]. Nesse sentido, a atividade de 

linguagem é, ao mesmo tempo, constitutiva da atividade social e dos mundos 

formais que constituem seu contexto. 

 

Dentro dessa perspectiva, têm-se evidenciado a importância da questão do agir e a 

relevância desse conceito para o estudo do funcionamento humano. No que diz respeito às 

práticas humanas, organizadas mediante o uso da linguagem, o agir pode ser definido como 

qualquer forma de intervenção finalizada do homem no mundo. 

Um novo enquadramento da concepção de ação tem permitido a análise das 

diferentes formas que o agir individual pode assumir, especificamente, nas situações de 

trabalho que, por sua vez, implicam, por sua própria natureza, certos modelos de atividade e 

de ação.  Nos estudos que envolvem a relação entre linguagem e trabalho, tem-se constatado 

que as formas verbais do agir são pré-determinadas por meio dos textos de orientação 

recebidos pelo trabalhador, delineando um formato prévio de sua ação. Neste entendimento, a 

natureza do trabalho e as ações de linguagem delineiam-se a partir do tipo de interação 

(homem/máquina; pessoa/pessoa; pessoa/grupo de pessoa) que há nas diferentes situações de 

trabalho. 
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A atividade de ensino, marcada pelo tipo de interação professor/grupo de 

aprendizes, tem sido considerada como um trabalho e suas características passaram a ser 

objeto de pesquisas tanto de caráter didático como científico. As pesquisas em Linguística 

Aplicada, no que diz respeito à didática de Línguas Estrangeiras, vêm dando destaque ao 

trabalho do professor. Machado (2007, p.93) define o trabalho do professor como sendo 

 

Uma mobilização, pelo professor, de seu ser, em diferentes situações 

objetivando criar um meio que possibilite aos alunos a aprendizagem dos 

conteúdos de sua disciplina e o desenvolvimento de suas capacidades a estes 

conteúdos, orientando-se pelo projeto prescrito com o uso de instrumentos 

na interação com o outro. 

 

A partir da citação acima, é possível constatar que o trabalho do professor está 

envolto por um conjunto de orientações que norteiam as suas ações em sala de aula. Porém, 

haja visto o seu trabalho ser uma atividade que ocorre em contextos específicos, o professor 

pode, de acordo as finalidades globais do ensino da disciplina e com os objetivos a serem 

alcançados pelos alunos, reelaborar as prescrições a ele propostas. É a partir das relações que 

se estabelecem entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, em nossa pesquisa este objeto é 

o ensino de gramática, que o professor deverá realizar ações de ensino da disciplina de acordo 

com um modelo que prefigura o trabalho do professor de português como língua estrangeira, 

bem como a especificidade do objeto de ensino e da situação de trabalho desse professor. 

Em nossa pesquisa, investigamos exatamente essa forma do agir, ou seja, o 

trabalho do professor em sala de aula de PLE, em situação de ensino da gramática. Resultados 

acerca desse tipo de trabalho evidenciam “a especificidade desse trabalho e, sobretudo, a sua 

relativa opacidade, isto é, a dificuldade de descrevê-lo, caracterizá-lo e, até mesmo, de 

simplesmente “falar dele””. (BRONCKART, 2006, p.204) 

Até o momento, expomos a constituição epistemológica do ISD em relação às 

noções de atividade, ação e agir de linguagem, sendo estes aspectos teóricos importantes para 

a compreensão deste quadro teórico, como a noção de que toda prática de linguagem, seja oral 

ou escrita, delineia-se sob a forma de textos produzidos nas interações humanas que, por sua 

vez, se materializam em gêneros de texto. Assim, as unidades mínimas, os signos linguísticos, 

transformados em discurso nos textos produzidos nestas interações, tornam-se o centro 

unificador de compreensão das representações individuais e coletivas. Desta forma, o ISD ao 

assumir a primazia das práticas, propõe uma análise descendente que contemple três níveis, a 

saber: 
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1. O nível do agir geral, que se decompõe em campos de práticas 

infinitamente variados, razão pela qual qualquer tentativa de classificação 

definitiva parece ilusória. 2. O nível do agir de linguagem, que podemos 

decompor de acordo com o critério de modalidade de suas interações com o 

agir geral (agir de linguagem totalmente estruturado pelo agir geral, outro 

agir co-estruturado pelo agir geral e um terceiro nível que é independente de 

toda estrutura do agir geral). 3. O nível dos próprios textos, que se 

diversificam em espécies de textos, que Bronckart chama de gêneros de 

texto. (BRONCKART, 2008, p.140). 

 

Nossa exposição e discussão da teoria seguem a lógica descendente assumida pelo 

ISD. Neste tópico discutimos inicialmente as questões teóricas relacionadas ao agir humano e 

ao agir de linguagem. Prosseguiremos, nos próximos tópicos, com a exposição da proposta de 

análise dos textos desenvolvida pelo ISD, uma vez que os mecanismos de textualização (visto 

numa perspectiva epistemológica e numa visão de mecanismo integrante da construção do 

texto) são uma das categorias imprescindíveis para a análise das capacidades de linguagem, 

em especial da capacidade linguístico-discursiva – e por fim, discutiremos a noção de 

capacidade linguístico-discursiva. 

 

3.2 Abordagem da Gramática à luz do Interacionismo Sociodiscursivo 

 

A abordagem da gramática à luz do ISD é constituída no plano do discurso e tem 

como base os estudos saussureanos, de acordo com a compreensão que temos hoje de 

Saussure, a partir dos estudos genebrinos. Nessa perspectiva, o ensino e a aprendizagem da 

gramática devem ter como base em compreensão e produção de gêneros orais e escritos, 

profanos ou literários, a depender de objetivos envolvidos no processo. É justamente a partir 

de tal entendimento, que propõe um modelo de análise dos gêneros textuais. 

Aliado aos estudos saussureanos, o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) propõe, 

a partir dos princípios do Interacionismo Social, a articulação das Ciências Humanas, a partir 

do diálogo constante entre áreas de conhecimento da Filosofia, Sociologia, Psicologia, 

Educação e da Linguística. Essa articulação nos permite observarmos os fatos linguísticos sob 

um novo ângulo, em que as práticas de linguagem situadas são os principais instrumentos do 

desenvolvimento humano e da construção consciente do pensamento. 

Para o estudo do desenvolvimento humano e da construção consciente de seu 

pensamento, é necessário paralelamente um estudo da construção do mundo e dos fatos 

sociais, pois os processos de socialização e individualização são duas vertentes indissociáveis 

deste desenvolvimento. 
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A linguagem humana, nessa visão, é constitutiva do psiquismo especificamente 

humano e constitutiva das relações sociais, e por isto se encontra respaldada nos princípios 

epistemológicos do Interacionismo Social, conforme já citamos. Essa noção de linguagem 

para nós é relevante, pois a maior parte da coleta de nossa pesquisa acontece em uma sala de 

aula de Português para estrangeiros, quando o professor explica questões de análise linguística 

da língua portuguesa. Esta situação, por sua vez, nos permite interpretar, através de pistas 

linguístico-discursivas, o agir do professor em relação ao ensino da gramática do português, 

visto como língua estrangeira. 

Na medida em que objetiva investigar os efeitos das práticas de linguagem sobre o 

desenvolvimento humano, o ISD adota uma concepção de organização dos textos, ou seja, 

uma elaboração de um modelo de análise para estes textos: um modelo das condições de 

produção do texto e o modelo da sua arquitetura interna. Nessa perspectiva, a noção de texto 

se define como toda unidade de produção verbal que veicule uma mensagem linguisticamente 

estruturada e que produza um efeito de coerência no destinatário. De acordo com Bronckart 

(2008, p.113), os textos são: 

 

Os correspondentes empíricos das atividades linguageiras, produzidos com 

os recursos de uma língua natural. Eles são unidades comunicativas globais, 

cujas características composicionais dependem das propriedades das 

situações de interação e das atividades gerais que comentam, assim como 

das condições histórico-sociais de sua produção. Assim, os textos se 

distribuem em múltiplos gêneros, que são socialmente indexados, isto é, 

reconhecidos como pertinentes e/ou adaptados a uma determinada situação 

comunicativa. 
 

Esta análise possibilita identificar regularidades que estão além da superfície 

textual, mas que estabelecem uma relação com o contexto e com as particularidades dos 

paradigmas da língua natural que foi utilizada e, consequentemente, das regularidades 

pertencente ao texto. 

Para Bronckart (1999), a organização de um texto é como um folhado textual 

constituído por três camadas superpostas, hierarquizadas, e em parte, interativas: as camadas 

infraestrutura geral, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos. Frente a 

uma necessidade metodológica para análise dos textos é que o ISD propõe essa distinção em 

camadas.  Apresentamos a seguir, um breve panorama das principais características de cada 

um dos três extratos do folhado textual. 

A infraestrutura geral do texto é considerada o nível mais profundo, compreende 

o plano geral do texto, os tipos de discurso e tipos de sequência.  O plano mais geral do texto 
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“refere-se à organização do conjunto que compreende o conteúdo temático; mostra-se visível 

no processo de leitura e pode ser codificado em um resumo”, (BRONCKART, 1999, p.120) 

As sequências são as responsáveis por estruturar o conteúdo temático que se 

encontra inserido num contexto de produção. O conteúdo temático é definido como um 

conjunto das informações que se encontram explicitamente traduzidas em um texto pelas suas 

unidades declarativas. Assim como os parâmetros do contexto, essas informações que 

constituem o conteúdo temático configuram-se como as representações internalizadas pelo 

agente produtor do texto. Estes conhecimentos irão variar de acordo com as vivências, com o 

nível do conhecimento de mundo, que estão armazenados e disponíveis em sua memória e que 

serão ativados e atualizados no momento da ação de linguagem. 

Quando um texto é desencadeado a partir de uma ação de linguagem, há uma 

produção de conhecimentos que são submetidos a uma reestruturação. De um lado, estes 

conhecimentos são organizados de forma lógica e hierarquizada, já que a mobilização desses 

conhecimentos, no texto, devem seguir uma linearidade e possuir uma sucessividade no 

tempo. Por outro lado, tais conhecimentos mobilizados através do texto são organizados em 

sequências articuladas aos mundos discursivos que, por sua vez, vai implicar uma organização 

textual com o objetivo de organizar as estruturas semânticas. 

Em virtude de os textos serem um produto da atividade de linguagem produzida 

dentro das formações sociais e em um determinado contexto sócio-histórico, é que seu 

funcionamento irá variar em função dos objetivos do falante e de seus interesses. Essas 

formações sociais elaboram diferentes espécies de textos, que apresentam características 

relativamente estáveis, podendo, assim, serem chamados de gêneros de textos e que se 

encontram disponíveis, como modelos pré-estabelecidos, no intertexto. 

O plano mais geral do texto irá depender diretamente do gênero textual ao qual 

pertence, da natureza do seu conteúdo temático e de suas condições externas de produção. A 

estruturação do gênero irá variar de acordo com a sua estruturação esquemático-formal, já 

que,  em alguns casos, o texto apresenta um plano fixo; e, em outros, um plano um plano 

ocasional, o que quer dizer que este texto pode apresentar alterações provenientes da 

reestruturação do gênero com vistas a atender às exigências de uma determinada situação 

comunicativa. 

Seja qual for o gênero ao qual pertençam, os textos são constituídos de segmentos, 

que delimitam uma organização e marcação linguística. Estes segmentos constitutivos de um 

gênero devem ser considerados como tipos linguísticos (ou tipos de discurso), e por serem 

diretamente dependentes dos recursos morfossintáticos de uma língua, são em número 
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limitado. Por sua vez, os tipos linguísticos são reveladores da construção das coordenadas dos 

mundos virtuais. Bronckart (1999) explica que os mundos discursivos se combinam em dois 

grandes grupos, são eles: os da ordem do expor e os da ordem do narrar. Esses, por sua vez, 

dão origem a quatro mundos discursivos: mundo do expor implicado, mundo de expor 

autônomo, mundo do narrar implicado e mundo do narrar autônomo. A partir da construção 

dos mundos discursivos, o autor propõe a existência de quatro tipos de discurso – discursivo 

interativo, discurso teórico, relato interativo, narração. 

Conforme Adam (apud BRONCKART, 1999), os textos também apresentam as 

sequências textuais: narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. As sequências 

são modos de planificação da linguagem e se caracterizam como modelos abstratos que são 

disponibilizados aos produtores e receptores de textos como uma forma de representação das 

propriedades superestruturais canônicas dos textos que circulam numa dada cultura. O 

agente/produtor do texto desenvolve essas formas planificadas de linguagem 

progressivamente, a partir do meio social e cultural em que vive. 

A partir das representações que o sujeito/produtor faz de seus interlocutores e dos 

efeitos de sentido que pretende produzir nestes é que ele acionará as sequências, isto é, os 

produtos organizados dos conhecimentos disponíveis na sua memória. Deste modo, as 

sequências assumem formas linguístico-discursivas resultantes da decisão interativa do agente 

em relação à situação de linguagem. 

Os mecanismos de textualização, os quais se encontram no nível intermediário, se 

dividem em três categorias: de conexão, coesão nominal e verbal, conferindo ao texto sua 

coerência temática. Estes mecanismos que funcionam como organizadores textuais são 

caracterizados por classes de itens lexicais, tais como conjunções, advérbios ou locuções 

adverbiais, grupos preposicionais, nominais e segmentos de frases. Esses elementos marcam 

as articulações da progressão temática nas transições entre discursos ou fases de uma 

sequência. 

A coesão nominal tem a função de apresentar temas e personagens novos e de 

assegurar a sua retomada e a sua substituição no desenvolvimento no texto. Os itens lexicais 

que constituem a coesão nominal são os pronomes pessoais, relativos, demonstrativos e 

possessivos, como também alguns sintagmas nominais. As unidades que realizam esses 

mecanismos são chamadas de anáforas. Os mecanismos de coesão verbal determinam a 

organização temporal das ações, acontecimentos ou estados que são verbalizados no texto. A 

coesão verbal é formada por tempos verbais, advérbios ou expressões que têm significado 

temporal. 
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Os mecanismos enunciativos é o último nível do folhado textual. Eles contribuem 

para o funcionamento dos mecanismos que o precedem e para o estabelecimento da coerência 

pragmática do texto. Caracterizam-se pelo posicionamento enunciativo (vozes), e pela 

tradução das diversas avaliações, expressadas como julgamentos, opiniões, sentimentos, sobre 

o conteúdo temático (modalizações). Ao produzir um texto, o autor cria um (ou vários) 

mundo(s) discursivo(s), cujas regras de funcionamento são diferentes da do mundo empírico.  

As vozes se expressam no texto a partir da sua distribuição nesses mundos. Os diferentes 

posicionamentos ou julgamentos dentro de um texto marcam de quem é a responsabilidade 

sobre o que está sendo dito no texto (autor do texto, personagens, a sociedade etc.) A principal 

função dos mecanismos enunciativos é a de orientar a interpretação do texto por seus 

destinatários, operando quase independentemente da progressão do conteúdo temático e estão 

mais ligados ao tipo de interação da ação de linguagem. Os itens lexicais, que evidenciam os 

julgamentos e a avaliação das vozes distribuídas no texto, são definidos por alguns auxiliares 

modais, tempos verbais e advérbios. 

As vozes dos personagens são as que procedem de seres humanos ou entidades 

humanizadas, por exemplo, animais em fábulas, que participam das ações ou acontecimentos 

ligados ao conteúdo do texto. Quanto às vozes sociais se originaram de personagens, grupos 

ou instituições sociais que não participam internamente do texto, mas, ao serem citados, 

avaliam algum aspecto do texto. A voz do autor procede diretamente da pessoa que está 

escrevendo e que intervém, como tal, para comentar ou avaliar certos aspectos do que é dito 

no texto. Tais mecanismos também apontam as diferentes avaliações (julgamentos, opiniões, 

sentimentos) do autor sobre o conteúdo do texto. Podemos perceber claramente em expressões 

como: em minha opinião, eu acho, concordo, infelizmente. Essas avaliações são importantes 

para a interpretação do texto, por seus leitores. 

As modalizações são avaliações formuladas sobre alguns aspectos do conteúdo 

temático – os tempos do verbo no futuro do pretérito, os auxiliares de modalizações (poder, se 

preciso, deve etc), certas frases impessoais (é evidente que, é possível que etc). De forma 

geral, as modalizações têm por finalidade traduzir os diversos comentários ou avaliações 

formuladas pelas vozes enunciativas através de marcas linguísticas, como advérbios, verbos 

ou locuções de diversos tipos. Elas podem ser divididas em quatro tipos: lógicas ou 

epistêmicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. 

As modalizações lógicas expressam o julgamento de valor de verdade, 

apresentando as proposições do texto como (in)certas, (im)possíveis ou (im)prováveis, e são 

marcadas normalmente por verbos como dever e poder. As modalizações deônticas expressam 
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uma avaliação do que é dito à luz dos valores sociais presentes no texto, apresentando os fatos 

como socialmente permitidos, desejáveis ou necessários, são frequentemente marcadas por 

verbos ou locuções do tipo dever, ser necessário e ser obrigatório, entre outros. 

As modalizações apreciativas se relacionam à avaliação ou ao julgamento de 

aspectos do conteúdo temático do texto. São representadas, por exemplo, pelos verbos gostar, 

apreciar, e odiar. Finalmente, as modalizações pragmáticas se referem à explicitação da 

responsabilidade de algum elemento que compõe o conteúdo temático com respeito às suas 

ações, intenções, motivos e capacidades de ação. Elas são representadas, por exemplo, por 

verbos como poder e saber. 

Ao propor o ensino da análise linguística com base nas orientações da proposta do 

ISD, é possível nos aproximarmos também da proposta da Gramática Discurso-Funcional, 

como já foi explicitado no primeiro capítulo, pois, ao ensinar a língua através de textos, 

estamos ensinando os mecanismos de textualização, os mecanismos enunciativos, o plano 

textual, ou seja, estamos ensinando os elementos linguístico-discursivos no texto. Ao produzir 

um texto, seja oral ou escrito, mobiliza-se o conhecimento de que se dispõe do ambiente 

físico, dos valores sociais que delinearão o seu agir de linguagem neste ambiente e dos papéis 

sociais do falante e do ouvinte em determinada situação de interação. A partir disso é que são 

feitas as devidas escolhas, de acordo como gênero em questão, dos mecanismos de 

textualização, dos mecanismos enunciativos e da infraestrutura geral do texto, já que é na 

organização do enunciado que os diferentes itens gramaticais assumem seu significado e 

definem a sua função, sendo o objetivo final a busca pelos resultados de sentido. 

O diálogo entre o ISD e a Gramática Discursivo-Funcional (GDF) é possibilitado 

por ambos compartilharem de um esquema descendente de análise da interação verbal através 

de textos. Na GDF, o componente gramatical dialogará com os componentes conceitual e 

contextual e se concretizará no componente de saída. O ISD apresenta esta organização do 

texto como um folhado textual, em que seus níveis encontram-se superpostos e organizados 

hierarquicamente em um nível mais profundo (infra-estrutura textual), em um nível 

intermediário (mecanismo de textualização) e um nível superficial (mecanismo de 

enunciação). Ambos os esquemas organizam a unidade maior de informação produzida pelo 

usuário da língua que é o texto. Este é a maior unidade de funcionamento da língua e os itens 

gramaticais que cumprem o papel de predicar, coordenar, subordinar, referenciar, quantificar, 

indefinir, entre outros, são multifuncionais, pois serão tratados a partir das suas funções e dos 

níveis de organização dos textos. 
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Como vemos na exposição do modelo de análise do gênero, os elementos 

linguísticos e discursivos têm um papel fundamental no ensino de uma língua. Eles se 

traduzem nos mecanismos de enunciação (as vozes e as modalizações) e nos mecanismos de 

textualização (coesão nominal e verbal e conexão), sem desconsiderar seu desempenho na 

construção do contexto de produção pela seleção de elementos linguísticos discursivos feita 

pelo autor do texto. Para nós, ensinar uma gramática é também estudá-la em seu movimento 

textual, em outras palavras, o estudo da gramática deve ser feito em situações de 

contextualização, a partir de gêneros diversos, situações comunicacionais diversas, pois só 

assim entendemos a sua mobilidade. Mas fizemos opção por focalizar os mecanismos de 

textualização. 

Neste trabalho, inicialmente identificamos o discurso sobre o ensino e 

aprendizagem da gramática e o discurso produzido na situação de ensino e aprendizagem da 

gramática e os analisamos. Com isso, queremos dizer que para nós o ensino da gramática deve 

ter um espaço muito importante e ensinar a gramática deve ser ensinar para a interação verbal. 

Nesse sentido, o saber e o saber utilizar os mecanismos de textualização podem contribuir 

para que os alunos possam desenvolver capacidades necessárias para a interação produtiva em 

português língua estrangeira. 

Portanto, utilizamos e analisamos em nosso corpus as seguintes categorias: os 

mecanismos de textualização (questão epistemológica), os mecanismos de textualização 

(arquitetura textual) e a capacidade linguístico-discursiva, por serem imprescindíveis para a 

análise do agir do professor, através do seu discurso em relação ao ensino de gramática em 

sala de aula de português língua estrangeira. 

 

3.3 Mecanismos de textualização – uma questão epistemológica 

 

A construção epistemológica do ISD, de caráter interdisciplinar, pretende trazer 

mais que uma ciência linguística, psicológica ou sociológica, ela apresenta uma corrente da 

ciência do humano. Nesse sentido, é que ratificamos o uso do ISD como um quadro teórico-

metodológico produtivo e significativo para a área de pesquisas no ensino/aprendizagem de 

línguas (estrangeiras, em nosso caso), como também para as pesquisas na área de formação de 

professores. 

A base epistemológica desse quadro teórico se baseia na concepção de que as 

“condutas humanas” são construídas em um processo histórico de socialização, marcado, 

principalmente, pelo uso de artefatos simbólicos, como a linguagem, e determinado por 
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dimensões culturais. Bronckart (2008) esclarece que sua visão de linguagem está embasada na 

definição de Coseriu, a saber: a linguagem como atividade significante. Por isso, afilia-se a 

uma perspectiva interacionista social da linguagem e em teorias de linguagem que dão 

primazia ao social. A construção teórica do ISD, diferentemente de outro recorte teórico, 

permite que vejamos a gramática e o seu ensino de maneira diferente, voltados à comunicação 

e para o desenvolvimento humano. 

A sua proposta metodológica tanto de análise quanto de produção de textos orais e 

escritos segue, como foi descrito na seção anterior, a divisão dos textos em camadas que 

constituem a arquitetura interna dos textos e são acompanhadas pelas condições externas 

de produção dos textos. A partir disso, qualquer produção de linguagem, seja ela em língua 

materna ou estrangeira, será aprendida sempre em atividades coletivas sociais e mediatizadas 

por interações verbais. 

Desta forma, essa proposta para o ensino de línguas se pauta não somente no 

conhecimento das regras da gramática, já que elas, por si só, não constituem fatores 

determinantes para que se produzam textos adequados a uma ação de linguagem pretendida 

em uma situação específica de comunicação. 

No conjunto das informações que constituem um texto estão explícitas, além de 

suas unidades proposicionais, as informações que constituem o conteúdo temático e que 

definem, a partir dos parâmetros do contexto de produção dessa informação, as representações 

interiorizadas deste agente produtor do texto. 

Dentro desse constructo teórico, a noção do contexto de produção, para esta 

pesquisa, é bastante relevante, pois nos dará  suporte para que analisemos o agir do professor 

de PLE ao produzir textos sobre o ensino da gramática, uma vez que ao, encontrar-se em 

situação de ação da linguagem, reconstruiremos as “representações dos três mundos: dos 

parâmetros objetivos; dos parâmetros sociossubjetivos; da situação de ação da linguagem e 

dos conhecimentos disponíveis no agente” (BRONCKART, 2006, p. 146). Assim não 

poderemos analisar o agir no discurso professor em relação ao seu trabalho com as questões 

gramaticais em sala de aula de PLE desconsiderando o contexto de produção no qual está 

inserido. 

Para Bronckart (1999, p. 93), o contexto de produção pode ser definido como: 

 

O conjunto dos parâmetros que exercem influência sobre a forma como um 

texto está organizado. [...] Esses parâmetros estão reagrupados em dois 

conjuntos: o primeiro refere-se ao mundo físico e o segundo, ao mundo 

social e ao subjetivo.  
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Bronckart (1999) ao se referir aos mundos representados teve como referência os 

estudos de Habermas (1989). Habermas, ao explicar o agir comunicativo, afirma que ele é 

constitutivo do social e os signos revelam representações negociadas que se estruturam em 

configurações de conhecimento – mundos representados. Habermas (1989, p.166) define tal 

agir da seguinte maneira: 

 

O agir comunicativo pode ser compreendido como um processo circular no 

qual o ator é as duas coisas ao mesmo tempo: ele é o iniciador, que domina 

as situações por meio de ações imputáveis; ao mesmo tempo, ele é o produto 

das tradições nas quais se encontra, dos grupos solidários aos quais pertence 

e dos processos de socialização nos quais se cria.  

 

Considerando que o foco de nossa pesquisa é o trabalho do professor com a 

gramática em sala de aula de PLE, seu agir ao explicar atividades de compreensão e produção 

textual, entendemos que o contexto de produção é bastante relevante, pois ele irá definir qual 

será o método mais adequado para aquela situação de ação de linguagem. Por isso é 

importante se ter em mente o contexto no qual determinado discurso ou texto é produzido 

para que haja uma compreensão dos objetivos do sujeito. De acordo com essa abordagem, ao 

eleger uma determinada forma de semiotização ou de colocação em discurso, o agente/ 

produtor o faz em função de suas representações, conhecimentos, objetivos e interesses 

específicos, bem como do interesse e necessidade dos alunos no momento da interação em 

sala de aula. 

Ao investigarmos o contexto de produção, poderemos formular hipóteses sobre a 

escolha da abordagem gramatical feita pelo professor de PLE em sala de aula, quais foram os 

seus objetivos com essa escolha e como ela promove um ensino de gramática da língua, que 

capacite seus alunos a desenvolver e compreender textos nas variadas situações de uso da 

linguagem. 

Para analisar o agir humano e o agir através de textos/discursos, Bronckart (2009 

[1999]) propõe que as ações humanas devam ser consideradas em suas dimensões sociais e 

discursivas, através da compreensão do uso da linguagem em textos (orais e/ou escritos). Por 

isso, parte, então, de um procedimento metodológico descendente: que vai do texto à frase. 

Essa análise é fundamental para a construção da interpretação do agir e, assim, para o 

desenvolvimento humano, sendo que as representações que se fazem não são um reflexo do 

pensamento, mas revelam conceitos do indivíduo por meio de escolhas linguísticas. 

Estas escolhas linguísticas são determinadas pelo contexto de produção e pela 

utilização dos mecanismos de textualização, que, por sua vez, permitirão um ensino voltado 
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para a comunicação, mas que não descarta e leva em consideração o entendimento dos 

elementos linguístico-discursivos para a produção e compreensão dos mais variados textos. 

Assim, uma concepção de ensino que leve em consideração os mecanismos de textualização, 

enquanto parte integrante de um construto teórico que preza por um ensino de gramática a 

partir de uma unidade textual formada pelas ações de linguagem, de um contexto de produção 

definido e da mobilização das capacidades de linguagem, representa a promoção de um 

ensino produtivo de gramática em sala de aula de PLE. Vale destacar que a mobilização, por 

parte do professor, destas capacidades de linguagem também promovem, respectivamente, o 

desenvolvimento de capacidades de linguagem nos alunos, os auxiliando na leitura, 

compreensão e produção de textos. 

Toda proposta de análise do ISD tem como base a linguística, isto é, os elementos 

linguísticos. Isso por si só já põe em evidência a aproximação do ISD aos conhecimentos 

desses elementos e a indicação da importância desses conhecimentos para o ensino a partir de 

gêneros. 

 

3.4 Mecanismos de textualização – componente da arquitetura textual 

 

Os mecanismos de textualização enquanto um componente da arquitetura textual, 

de nível intermediário, constitui um todo coerente articulado a uma situação de ação de 

linguagem e assim deve ser compreendida por seus destinatários. Os mecanismos de 

textualização são, por sua vez, articulados à progressão do conteúdo temático, assim como é 

entendido no nível da infra-estrutura. 

A coerência temática de um texto é realizada a partir da organização das unidades 

linguísticas dos elementos constitutivos dos conteúdos desse texto, marcando as relações de 

continuidade, de ruptura ou de contraste. A principal função destes mecanismos é a de marcar 

as articulações entre os tipos de discurso e das sequências que compõem o texto. As unidades 

que podem ser consideradas como marcas de textualização são efetivamente observáveis nas 

frases ou na junção das frases e, por isso, exercem também um papel na organização dessas 

unidades sintáticas locais. 

Segundo Charolles (apud BRONCKART,1999), uma mesma unidade de 

textualização pode ser analisada sob várias perspectivas diferentes e por isso distingue três 

planos de análise. O primeiro plano de análise diz respeito à própria estruturação interna das 

frases sintáticas. Para o autor, é a partir de uma abordagem específica do sistema da língua, 

que podemos identificar um conjunto de regras de microssintaxe. Estas regras de 
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microssintaxe são as organizadoras das unidades constituintes das frases em torno do núcleo, 

que é o sintagma verbal. 

Um segundo plano de análise assume o funcionamento das unidades gerundivas, 

infinitivas e sintáticas, que apesar de aparecerem na frase, não possuem a função de que a 

defina como uma regra da microssintaxe. O seu papel é o de articular uma função sintática na 

frase com um constituinte que aparece numa próxima frase. O terceiro plano trata das regras 

de organização geral do texto, que é a nossa categoria de análise especificamente. Neste 

terceiro plano, as unidades da língua que compõem o texto também são regidas pelas regras 

da micro e da macrossintaxe. 

Assim, enquanto, nesta abordagem, algumas unidades têm por função singular 

marcar os mecanismos de textualização, outras podem, em contrapartida, ser apreendidas nos 

níveis das regras da micro ou macrossintaxe, ou até mesmo no nível da função que elas 

exercem no quadro destes mecanismos. É desta forma que os mecanismos de textualização 

são reagrupados em três grandes conjuntos: a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. 

Cada um destes componentes articuladores e organizadores textuais prevê o estudo dos itens 

lexicais, unidades da estrutura da língua, que constituem toda para produção linguageira. 

Os elementos de conexão evidenciam as relações existentes entre os diferentes 

níveis de organização do texto, que vai desde uma estruturação global às estruturas frasais. Ou 

seja, as unidades da língua são analisadas a partir da sua funcionalidade para a construção de 

sentido(s) no texto. 

No plano geral, os mecanismos marcam as partes constitutivas que organizam os 

diferentes tipos de discurso, assumindo uma função de segmentação. Já em um nível inferior, 

esses mecanismos assumem a função de articulador entre as partes de uma sequência, sendo a 

sua função específica denominada de demarcação ou balizamento. Ao chegar a um nível 

máximo de inferioridade de análise dessas partes constitutivas, os mecanismos podem integrar 

frases sintáticas à estrutura que constitui a frase de uma sequência e a sua função é chamada 

de empacotamento. Esses mecanismos que articulam duas ou várias frases sintáticas em uma 

só oração complexa, cumprem a função de ligação (justaposição, coordenação) ou de 

encaixamento (subordinação). 

A marcação de conexão é feita por um subconjunto de advérbios, locuções 

adverbiais e adjuntos adverbiais. Geralmente, essas unidades aparecem na junção das 

estruturas frasais ou aparecem integradas a elas. Aparecem também um conjunto de sintagmas 

preposicionais que são regidos tanto pela micro como pela macrossintaxe. Eles assumem a 

função de adjunto adverbial ou estruturas adjuntas de encaixamento de uma frase em um 
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grupo preposicional. O grupo das conjunções coordenativas aparece na forma simples ou na 

forma mais complexa de locução, e as conjunções subordinativas exercem a função de 

encaixe de frases sintáticas em orações complexas. 

Apesar das diferenças de estatuto sintático, já que as marcas de conexão podem 

exercer funções específicas no microssintaxe através das categorias gramaticais diferentes 

(advérbios, preposição, substantivo, conjunções coordenativas, subordinativas etc); ou da 

macrossintaxe organizadas em sintagmas (sintagma nominal, sintagma preposicional). Essas 

marcas são reagrupadas, baseadas no critério da função de organizadores textuais. 

Os mecanismos de coesão nominal compartilham propriedades referenciais (ou 

em relação de co-referência). Esta marcação é realizada por sintagmas nominais ou pronomes 

organizados em cadeia anafórica, podendo assumir, dentro das estruturas oracionais a função 

sintática de sujeito, complemento, atributo, etc. A coesão nominal cumpre ainda duas funções: 

a função de introdução (marcação em um texto da inserção de uma unidade de significação 

nova originária de uma cadeia anafórica) realizada geralmente por um sintagma nominal 

indefinido; e a função de retomada (reformulação dessa unidade de significação nova no 

decorrer do texto), realizada por sintagmas nominais “definidos marcados” ou “possessivos”. 

Os mecanismos de coesão verbal também são do domínio de textualização, pois 

organizam o conjunto dos processos semióticos em um texto, tanto situando-os em função de 

sua temporalidade como de anterioridade, de valores aspectuais de realizado, imperfeito, 

frequentativo e de valores modais de asserção e de hipótese. 

A significação dos estudos da coesão verbal está em apreender o valor que os 

verbos e seus determinantes assumem dentro de um âmbito efetivamente funcional, ou seja, 

no quadro da organização dos textos e dos discursos. 

A marcação da temporalidade e da aspectualidade geralmente se organizam em 

classes de unidades que contribuem para a manutenção da coerência temática do texto. As 

abordagens dos valores de temporalidade dos verbos são expressas pelas relações entre o 

momento da fala e o momento do processo expresso pelo verbo. Nessa perspectiva, pode-se 

identificar as relações de simultaneidade entre dois momentos (identificadas pelas formas do 

PRESENTE), de anterioridade do momento do processo em relação ao momento de produção 

(identificadas pelas formas do PASSADO) ou de posterioridade do processo em relação ao 

momento de produção (marcadas pelas formas de FUTURO). Em síntese, a função de 

temporalidade consiste em uma relação estabelecida entre os fatos ocorridos e os parâmetros 

que lhe são externos. 
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Nos casos em que os constituintes do sintagma verbal marcam as diversas 

propriedades internas do processo como: sua duração, sua frequência, seu grau de realização, 

etc, indicando uma unidade não relacional ao processo expresso pelo sintagma verbal, eles são 

chamados de aspectualidade. 

Por ser a categoria de aspecto complexa e multiforme, Bronckart (1999) limita-se 

à análise de duas de suas funções principais, que são a expressão dos tipos de processo e a 

expressão dos grupos de realização do processo. Desta forma, podemos compreender que 

qualquer produção discursiva de um agente humano pode levar alguns segundos, minutos, 

horas, meses ou até anos, tais como a produção de romances ou obras científicas. Mas, é 

relevante destacar que o quadro de análise da coesão verbal nos permite observar mais que 

“um momento de produção” para situarmos as tomadas de falas e que, portanto, é mais 

pertinente utilizar a expressão “duração de produção”. Por isto, esse quadro de análise nos 

permite também termos uma representação, isto é, um processo psicologicamente construído a 

partir do ato de produção. 

Assim, os mecanismos de coesão verbal nos permitem materializar e combinar, 

por meio de um texto empírico, uma produção de linguagem aos vários tipos de discurso que, 

por sua vez, revelam a construção dos mundos discursivos específicos que são regidos pelo 

narrador (para os tipos da ordem do NARRAR) ou pelo expositor (para os tipos da ordem do 

EXPOR). Através do estudo destes mecanismos de textualização, podemos sistematizar o 

ensino dos elementos linguístico-gramaticais de forma mais significativa e produtiva, pois 

teremos como base atividades pautada no trabalho com os gêneros como um instrumento de 

ensino que contribui para que os alunos desenvolvam as capacidades de linguagem. 

 

3.5 As capacidades de linguagem 

 

O trabalho do professor com a gramática, em sala de aula de PLE, como um 

instrumento de ensino deve contribuir para que o aluno desenvolva as capacidades da 

linguagem (DOLZ; PASQUIER; BRONCKART, 1993; DOLZ; SCHNEUWLY, 1998; 2004). 

O ISD propõe a noção das capacidades de linguagem como elementos de observação de 

características formais tanto na compreensão, quanto na produção de textos, e de categorias de 

observação da forma como cada gênero textual se configura e com quais objetivos 

comunicativos. 

A definição das capacidades de linguagem permitiu aos autores sistematizar o 

trabalho com os gêneros textuais. Portanto, um ensino comunicativo de línguas deve prezar 
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pelo trabalho com textos que se materializam nos gêneros. A capacidade de linguagem é 

utilizada pelo indivíduo para que realize as suas ações dentro da prática de linguagem em que 

está inserido. Desta forma, se faz necessário a mobilização das capacidades de linguagem por 

parte do professor em sala de aula de PLE e de ações dentro deste contexto específico de 

ensino-aprendizagem da gramática que promovam práticas de linguagem a partir, também, do 

desenvolvimento das capacidades de linguagem por parte dos alunos. 

Essas capacidades de linguagem são decorrentes da prática de linguagem e 

contribuem na construção de sentido por meio das representações do contexto, dos elementos 

próprios do gênero e da microestrutura. Estas se subdividem em capacidade de ação, 

capacidade discursiva e capacidade linguístico-discursiva. 

A capacidade de ação permite ao falante a adaptação de sua produção de 

linguagem às situações de comunicação e ao contexto. Ela envolve as situações interacionais 

de uso da linguagem em algum contexto compartilhado pelos sujeitos. Labella-Sánchez 

(2008) cita os autores Dolz e Schneuwly (1998) (tradução da autora) 

 

Independente da complexidade da ação [...] essas capacidades [referindo-se 

às capacidades de ação] implicam 03 representações: 

1. Representações relativas ao meio físico onde se realiza a ação: o lugar 

e o momento onde o texto é produzido, a presença ou a ausência de 

receptores; 

2. Representações relativas à interação comunicativa: a posição social 

dos participantes, o lugar social onde se realiza a interação, o objetivo da 

interação; 

3. Conhecimentos de mundo armazenados na memória e que podem ser 

mobilizados na produção de um texto. 

 

A primeira capacidade a ser desenvolvida é a capacidade de ação; ela permite que 

o sujeito adapte a sua prática de linguagem às particularidades do contexto e de seu conteúdo 

referencial. O compartilhamento pelos falantes de uma mesma situação de uso da linguagem 

permite à adequação de produção dessa linguagem às características particulares do contexto.  

Por esta capacidade ser a responsável pela construção por parte do indivíduo dos primeiros 

significados dos objetos através da interação com seu entorno social é que pode ser, 

aparentemente, a considerada mais complexa Esta capacidade é crucial para a aquisição das 

demais, pois é ela que viabiliza a ação verbal e as demais capacidades só se desenvolvem após 

a ação verbal. 

A capacidade discursiva está relacionada com a forma como o produtor de um 

texto (oral ou escrito) seleciona um tipo de discurso para realizar uma determinada ação de 

linguagem, como organiza o conteúdo de seu texto e o formato dado. 
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A capacidade linguístico-discursiva tem relação com a arquitetura interna de um 

texto, ou seja, refere-se mais especificamente a operações que o produtor utiliza na produção 

de textos de acordo com as exigências e características de cada gênero. As operações 

envolvem: a) as operações de textualização (que incluem as operações de conexão e 

operações de coesão nominal e verbal), que permitem explicitar os diferentes níveis de 

organização do texto; b) as vozes enunciativas (realizadas por meio de dois tipos de 

operações: as diferentes vozes enunciativas presentes no texto e as modalizações); c) as 

operações de construção de enunciados (frase ou períodos) que dependem da consideração do 

contexto onde será produzido o texto; d) as escolhas lexicais que constituem um conjunto de 

operações em forte interação com os outros níveis. 

De acordo com um de nossos objetivos, buscaremos analisar se há o 

desenvolvimento ou não do ensino da capacidade linguístico-discursiva, com a finalidade de 

entendermos se a abordagem das questões gramaticais contribui para um ensino 

comunicativo.   

 Salientamos que todas as capacidades de linguagem definidas como capacidade 

de ação, capacidade discursiva e capacidade linguístico-discursiva são importantes para o 

ensino e aprendizagem do português língua estrangeira. Ao desenvolver a capacidade de ação, 

o aprendente poderá ter um melhor domínio sobre suas ações ao saber se adaptar as 

características do contexto de produção e do seu conteúdo referencial. Ao desenvolver a 

capacidade discursiva o aprendente poderá selecionar e organizar com maior propriedade o 

tipo de discurso adequado para determinada ação de linguagem. Já o desenvolvimento da 

capacidade linguístico-discursiva permite ao aprendente ter o domínio sobre as operações 

linguísticas que estão implicadas na produção de seu texto. 

Assim, visando primordialmente atender aos nossos objetivos, focalizamos a 

capacidade linguístico-discursiva. Porém, concebemos perfeitamente a interdependência que 

há entre as capacidades de linguagem e a relevância de cada uma. O trabalho do professor 

com a gramática é vista aqui como um instrumento que promove um ensino comunicativo, a 

serviço da compreensão e produção de textos, considerando este como uma unidade essencial 

do ensino da língua e que torna os alunos capacitados a utilizar esta língua estrangeira de 

forma eficiente. 
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3.6 A capacidade linguístico-discursivas 

 

De acordo com Dolz, Pasquier e Bronckart (1993) e com Dolz e Schneuwly 

(1998), as capacidades que envolvem toda produção e compreensão de textos são de três 

grandes tipos: capacidades de ação, capacidades discursivas e capacidades linguístico-

discursivas. Essas capacidades se encontram em interação constante, durante todo o processo 

de produção, apesar de que, para efeito dos nossos estudos, faremos um recorte para focalizar 

a capacidade linguístico-discursiva, embora não descartemos a influência das outras 

capacidades (de ação e discursiva) para um ensino que promova a reflexão sobre o uso sócio-

interativo da língua. 

As capacidades de linguagem estão diretamente correlacionadas a cada elemento 

da arquitetura interna do texto. Assim, as capacidades linguístico-discursivas envolveriam os 

mecanismos de textualização, incluindo-se aí as operações de conexão e segmentação, de 

coesão nominal e verbal. 

Labella- Sánchez (2008 apud DOLZ; SCHNEUWLY, 1998 e BRONCKART, 

2003) tenta separar os grupos observados na análise de seu trabalho baseado nas Capacidades 

de linguagem como um meio para avaliação da leitura em língua espanhola, de acordo com 

as características propostas pelos referidos autores para a capacidade linguístico-discursiva, 

como as operações de textualização (mecanismo de textualização) e da operação de 

construção dos enunciados e escolhas lexicais (mecanismos enunciativos). 

Apesar de a capacidade linguístico-discursiva envolver o domínio dos 

mecanismos de textualização e enunciativos, temos como foco de análise somente os 

mecanismos de textualização, a fim de investigarmos se as atividades propostas pelos 

professores promovem o desenvolvimento desta capacidade em sala de aula de PLE. 

A identificação das características propostas pelos autores supracitados para a 

capacidade linguístico-discursiva a particulariza em relação a um tipo de ensino que promove 

meramente o conhecimento metalinguístico desvinculado do propósito de compreensão, 

interpretação e produção do texto. 

Esta capacidade deve operacionalizar o uso dos elementos de conexão e 

segmentação na construção do texto com base no uso de conectivos que denota causa 

condição, dúvida, conclusões, ligação entre ideias. Estes conectivos permitem ao leitor 

compreender o sentido e a intenção das frases e o tipo de ligação entre elas. A 

operacionalização da coesão nominal vai acontecer através de pronomes de complemento 

direto e indireto (pronomes oblíquos em português) e sintagmas nominais. Eles são 
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responsáveis pela construção de cadeias anafóricas que o leitor/produtor retoma para 

compreender/produzir o texto e perceber a progressão informações ali veiculadas. Já o 

domínio da coesão verbal exigirá o reconhecimento e a utilização do tempo verbal no texto, 

dos sentidos que os tempos verbais têm dentro daquele contexto, assim como a relação de 

continuidade e descontinuidade, além de saber avaliar a importância de se utilizar um verbo e 

não outro aparentemente sinônimo e qual é a implicação destas escolhas na 

construção/produção de sentidos no texto. 

É preciso que o professor veja o ensino da gramática com esses olhos, pois assim 

sendo, ele dará funcionalidade ao ensino de fato. O ISD, enquanto uma teoria de análise do 

texto/discurso, põe em evidência, na sua proposta, a consideração destes aspectos gramaticais. 

Com isso, concluímos o quadro teórico desta investigação e passamos a tratar da metodologia 

utilizada. 
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4 OS PASSOS METODOLÓGICOS 

 

Dentro do amplo universo no qual está inserido o trabalho docente, a nossa 

pesquisa tem como interesse investigar o agir no discurso do professor em sala de aula de 

PLE ao ensinar questões de análise linguística e ao refletir sobre essa prática de ensino. Nesse 

sentido, compreendemos o trabalho docente em sua amplidão e opacidade, na medida em que 

consideramos no ensino da análise linguística as prescrições, norteadoras da formação de 

educadores, constitutivas da atividade de docência, como também a própria representação que 

os professores têm de seu trabalho docente e das particularidades inerentes à sala de aula. 

Fazemos, nesta parte de nossa proposta, a descrição metodológica. Inicialmente, 

justificamos a natureza de nossa investigação, que tem como princípios a pesquisa-

etnográfica e um estudo de caso, uma vez que observamos, descrevemos, interpretamos e 

analisamos o desenrolar de um evento que é do cotidiano para os participantes, ao passo que 

identificamos os significados atribuídos a esse evento tanto por estes participantes quanto por 

aqueles que observaram; e investigamos intensivamente uma situação em particular, 

analisando o agir no discurso dos professores em sala de aula de PLE na/sobre a situação de 

trabalho com o ensino da análise linguística. Posteriormente, descrevemos o contexto da 

pesquisa, em que foram efetivadas as investigações e análises; depois, detalhamos os 

instrumentos de coleta de dados e a constituição de nosso corpus e, por fim, articulamos nossa 

investigação ao quadro teórico-metodológico do ISD de análise dos gêneros.  A seguir o 

quadro metodológico da pesquisa. 

O quadro que segue mostra as relações entre objetivos específicos, problemas, 

hipóteses e categorias de análise: 
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Quadro 2 – Relações entre objetivos, problemas, hipóteses e  categorias de análise. 

Objetivos específicos Problemas Hipóteses 

Categorias de análise 

(referências teórico-

metodológicas 

1. Analisar o discursodo 

professor ao ensinar os 

elementos gramaticais em 

sala de aula de PLE e ao 

refletir sobre o seu agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Como têm sido 

abordadas questões 

gramaticais em sala de 

aula de PLE 

identificada como 

comunicativa e em 

situação de reflexão 

sobre o seu agir? 

1. Através da 

explicação do 

conteúdo gramatical 

em sala de aula e do 

momento de reflexão 

sobre o seu agir, 

podemos identificar a 

concepção de 

gramática e o 

desdobramento dos 

conhecimentos 

gramaticais para a 

aprendizagem de 

PLE. 

1. Mecanismo de 

textualização (questão 

epistemológica). 

 

 

2. Investigar como são 

abordados os elementos 

gramaticais nas 

atividades realizadas em 

sala de aula de PLE. 

2. Como têm sido 

abordados os 

elementos gramaticais 

em atividades 

desenvolvidas em sala 

de aula de PLE? 

2. A maneira como 

têm sido abordados 

os elementos 

gramaticais nas 

atividades indicam o 

papel deles no ensino 

e aprendizagem de 

PLE. 

2. Mecanismo de 

textualização. 

 

 

3. Investigar as atividades 

propostas pelos 

professores a fim de saber 

se elas podem promover 

o desenvolvimento da 

capacidade linguístico-

discursiva dos alunos em 

sala de aula de PLE. 

3. Como atividades 

baseadas em 

capacidades 

linguístico-discursivas 

contribuem para a 

comunicação em PLE? 

3. Atividades com 

base em capacidades 

linguístico-

discursivas 

contribuem para a 

comunicação em 

PLE. 

 

3. Capacidade 

linguístico-discursiva. 

 

4.1 Quanto à natureza da pesquisa 

 

 Nosso trabalho está localizado na linha de pesquisa Linguística Aplicada. Na 

visão de Moita Lopes (1996), Kleiman (1998) e Celani (1998), a Linguística Aplicada 

configura-se como uma ciência social. Os estudiosos apontam suas características como sendo 

de natureza mediadora, interdisciplinar, autônoma como disciplina e de se revestir de um 

aparato teórico proveniente da “mediação do conhecimento de outras disciplinas: Pedagogia, 

Psicologia, Sociologia, Antropologia e a Linguística” (CELANI, 1992). 
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Para Kleiman (1998, p. 55), a Linguística Aplicada objetiva “estudar questões que 

podem subsidiar a pesquisa sobre os problemas do uso e da aprendizagem de uma língua em 

contextos específicos”, lançando mão, para tanto, de método experimental. Pelo seu teor 

interdisciplinar, mediador, de natureza aplicada às Ciências Sociais “envolve formulação 

teórica e utiliza métodos de investigação de base positivista e interpretativista, conforme 

Moita Lopes (1996, p.22) 

O foco no tipo de pesquisa de cunho interpretativista está no processo de uso da 

linguagem, sendo também caracterizada como de cunho qualitativo. Um dos objetivos da 

pesquisa qualitativa é entender, descrever e interpretar fenômenos sociais através do contato 

direto e interativo do pesquisador com o contexto do objeto de estudo. Conforme Bortoni-

Ricardo (2008), o pesquisador, nesse tipo de pesquisa, possui interesse em um processo 

situado em um ambiente e deseja saber como os outros sociais participantes desse processo o 

percebem. 

Nos estudos de pesquisa qualitativa há uma diversidade de trabalhos qualitativos, 

e para serem considerados como tal, devem possuir determinadas características que o 

identifiquem como uma pesquisa desse tipo, a saber: a) os dados provêm de um contexto 

natural e a interferência do pesquisador é assumida na construção do objeto de pesquisa; b) 

caráter descritivo; c) o pesquisador preocupa-se com as significações que as pessoas 

constroem de si e do mundo; d) possui um enfoque indutivo. 

Dentro da pesquisa qualitativa, Godoy (1995, p.21) aponta a existência de, pelo 

menos, três diferentes possibilidades oferecidas por esta abordagem: a pesquisa documental, o 

estudo de caso e a etnografia. Nossa pesquisa se aproxima da etnográfica por desenvolver 

uma observação inserida no contexto pesquisado, pelos dados serem gerados em situação 

natural, por nos utilizarmos de técnicas de observação e pelo contato direto marcado pela 

visão global do todo e ainda por nos preocuparmos com a explicação dos fenômenos. 

Mas, ao considerarmos os caminhos percorridos nesta investigação, também é 

possível dizer que, pelo fato de termos estudado profundamente um fenômeno que se 

desenvolveu dentro de um determinado período de tempo e espaço, nossa pesquisa também 

tem traços de um estudo de caso. Durante o percurso da pesquisa, visamos a analisar o ensino 

da gramática e pontuarmos o agir no discurso do professor em sala de aula de PLE, em 

especial nas interações em que o tema é a análise linguística no contexto do Curso de PLE, 

desenvolvido na Universidade Federal do Ceará, especificamente nas turmas de nível I, II e II, 

básico, intermediário e avançado, respectivamente, durante as aulas ocorridas no período de 

2012.1 e 2012.2. 
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Nossa compreensão sobre a aproximação ao estudo de caso decorre do 

entendimento que tivemos da fala de Godoy (1995, p.25). Segundo esse autor, o estudo de 

caso permite ou até exige que se faça uma análise profunda de uma unidade de estudo. Ele 

visa ao exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em particular. Em 

um estudo anterior, o autor em co-autoria com Hatt (GOODE & HATT, 1969, p.422) já 

afirmava que o estudo de caso “[...] não é uma técnica específica. É um meio de organizar 

dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado”.  

Anos depois, as pesquisas de Tull e Hawkins (1976, p 323) mostravam que “um 

estudo de caso refere-se a uma análise intensiva de uma situação particular”. Bonoma (1985, 

p. 203) nos mostra que o “estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial” e, na 

mesma década Yin (1989, p. 23) diz que “o estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira 

entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência 

são utilizadas”. Para este autor, a escolha do estudo de caso deve ser efetivada quando há 

necessidade do estudo de eventos contemporâneos, num espaço em que seja possível se fazer 

observações diretas e entrevistas sistemáticas. Desta forma, o estudo de caso se caracteriza 

pela “[...] capacidade de lidar com uma completa variedade de evidências - documentos, 

artefatos, entrevistas e observações.” (YIN, 1989, p. 19). Como podemos observar, durante 

décadas, esse tipo de pesquisa esteve em evidência e em todos os estudos. Nossa pesquisa se 

aproxima das descrições feitas. 

Buscamos refletir sobre todos os elementos que compõem a realidade do caso da 

unidade. Ao relatarmos, através da inserção do pesquisador no campo da imagem vivida e 

única da situação, inserimo-nos na própria realidade pesquisada que é o caso. Os resultados 

deste estudo, que se configura por suas características como sendo de caso, visam ao 

desenvolvimento do professor enquanto um ser humano que se utiliza da linguagem como 

uma mediadora do pensamento consciente, proporcionando, desta forma, uma ressignificação 

de suas práticas e contribuindo para a sua formação profissional. 
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4.1.1 Contexto da pesquisa 

 

Neste tópico, descrevemos a gênese de nossa investigação e o contexto mais 

amplo no qual ela está inserida. Inicialmente, o grupo GEPLA
11

 vem promovendo 

semestralmente o Projeto de extensão “Curso de Português língua estrangeira: língua e cultura 

brasileiras”, que se configura como uma importante oportunidade para responder às demandas 

de pesquisa e ensino na área e também se constitui como um espaço de Português língua 

estrangeira no Departamento de Letras Vernáculas, na Universidade Federal do Ceará. No 

decorrer das aulas do curso, encontramos o problema central que norteou nossa investigação, 

a saber: qual tem sido o papel da gramática na sala de aula de PLE? 

Este problema impulsionou a nossa investigação e só foi percebido devido às 

constantes observações realizadas durante as aulas, da ação do professor frente às situações do 

ensino de análise linguística e dos questionamentos por parte dos alunos quanto aos anseios 

de aprender a priori a gramática que descreve a estrutura da língua portuguesa. Essa postura 

dos alunos decorre do repertório que eles possuem sobre ensino de língua e também de cultura 

de aprendizagem relevados nas representações sobre o que seja aprender uma língua materna 

ou estrangeira. 

Durante as observações das salas de aula de PLE, objetivamos, inicialmente, o 

reconhecimento do contexto que envolve toda a ação do professor que está atuando como 

professor de PLE. Logo após as observações feitas em todas as turmas, constatamos que havia 

certas restrições e dificuldades quanto ao desenvolvimento de práticas de análise linguística, 

em relação ao entendimento que se tinha da abordagem adotada para o ensino de língua. Era 

um ensino de natureza comunicativa ou que se dizia comunicativa. A abordagem 

comunicativa favorece o desenvolvimento da habilidade oral e escrita, mas principalmente da 

oral construindo-se a ideia, a partir das características próprias do método de que, para 

comunicar-se em português, é necessário, essencialmente, saber comunicar o que se deseja e 

exprimir seus sentimentos, e que para isso não precisa dominar a norma da gramática da 

língua, mas que ela seja aprendida a partir do contexto e de necessidades comunicativas. 

Nesse sentido, o nosso engajamento, enquanto pesquisador, nas aulas de PLE teve 

como base fundamental a efetivação da investigação. Assim, primeiramente, participamos 

como observador para o reconhecimento do problema e para posterior planejamento e 

                                                 
11

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA) é coordenado pela professora Drª. Eulália 

Leurquin e tem como referência pesquisas sobre o ensino e formação de professores.  
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execução das nossas ações quanto à escolha dos instrumentos de coleta dos dados e da forma 

como procederíamos para fazer as análises. Os momentos de observação da sala de aula de 

PLE tiveram como objetivo principal investigar o agir do professor ao ensinar análise 

linguística. Em contrapartida, este momento possibilitou analisarmos não apenas como o 

professor procedia em sala de aula com relação à análise linguística, mas também permitiu 

que pensássemos sobre quais os instrumentos para a coleta de dados seriam mais adequados 

para responder aos nossos objetivos e ao contexto da pesquisa.  A seguir, falamos do contexto 

mais amplo do Projeto Curso de Português língua estrangeira: língua e cultura brasileiras. 

Depois, tratamos, especificamente, dos instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

desenvolvidos durante as nossas observações das aulas de PLE. 

 

4.1.2 O que é o projeto “Curso de português língua estrangeira: língua e cultura         

brasileiras” 

 

 O projeto de extensão intitulado Curso de Português língua estrangeira: língua e 

cultura brasileiras
12

 está vinculado ao Departamento de Letras Vernáculas da Universidade 

Federal do Ceará, através do Programa de Pós-graduação em Linguística, e é promovido pelo 

GEPLA, sob a coordenação da Profa. Dra. Eulália Leurquin. É semestral e acontece desde 

2012-1. O projeto surgiu em virtude da grande demanda de estudantes universitários 

estrangeiros que vêm complementar seus estudos no Brasil, nas diversas áreas de 

conhecimento. Registramos que a UFC anualmente e cada vez mais recebe alunos de 

diferentes países na graduação e na pós-graduação. De acordo com Leurquin (2012), 

 

 configura-se, de acordo com o que foi pensado e redigido no projeto, como 

uma “excelente oportunidade para, direta ou indiretamente, responder as 

demandas dos alunos estrangeiros quanto à necessidade de melhor se 

comunicar em língua portuguesa e conseguir, desta forma, ter um 

aproveitamento produtivo no curso o qual estão vinculados, configurando-se 

como um compromisso da instituição perante esses alunos. Constitui-se, 

também, como um espaço de PLE no Departamento de Letras Vernáculas. 

No tocante à Pós-Graduação, promove uma consolidação teórica e 

metodológica de pesquisas a realizar nas Linhas Linguística Aplicada e 

Práticas discursivas e estratégias de textualização; no Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Linguística Aplicada (GEPLA) e no Grupo de Estudos e 

Pesquisa Políticas Linguísticas para a Internacionalização da Língua 

Portuguesa (PLIP), em particular, onde se concentram os pesquisadores que, 

direta ou indiretamente, estudam questões sobre formação de professores, 

ensino e aprendizagem de língua. 

 

                                                 
12

 Curso de extensão Curso de Português língua estrangeira: língua e cultura brasileiras foi aprovado pela Pró-

Reitoria de Extensão, com o número de ação HD. 2012. CS.0740. 
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 Ainda de acordo com o Projeto “Curso de português língua estrangeira: língua e 

cultura brasileiras”, os objetivos do curso são direcionados para: 

 

i) Contribuir para a ampliação das competências linguístico-discursivas dos 

alunos estrangeiros na UFC; 

ii) Proporcionar aos alunos melhores condições de comunicação em PLE dentro 

da Universidade bem como fora dela; 

iii) Investir no projeto de construção da licenciatura em PLE e na formação dos 

professores em PLE; 

iv) Ampliação das competências comunicativas dos alunos de PLE a fim de 

prepará-los para o exame Celpe Brás. 

O curso possui carga horária de 40h, sendo 10h destinadas ao planejamento das 

aulas. Cada aula contava duas horas de duração. A equipe é formada por três professores de 

língua portuguesa (cada uma responsável por uma turma) e três alunos bolsistas, da graduação 

de Letras Vernáculas
13

, no que diz respeito ao apoio logístico (auxílio nas salas de aula: 

computadores, datashow, manuseio da filmadora para a filmagem das aulas). 

O público participante do Curso constitui-se de alunos estrangeiros vindos de 

diferentes países e de diferentes cursos das universidades conveniadas à UFC. Estas relações 

internacionais permitem que estudantes possam vir complementar seu estudo de graduação no 

Brasil através do programa de mobilidade acadêmica e de alunos de pós-graduação, através de 

bolsa-sanduíche.   

O funcionamento do Curso deu-se primeiramente com a sua divulgação através de 

informes distribuídos no campus do Centro de Humanidade da UFC, com a finalidade de 

convidar os alunos estrangeiros interessados em aprimorar ainda mais sua comunicação na 

língua portuguesa. Contou com o apoio da Coordenadoria de Assuntos Internacionais. 

Inicialmente, o CAI recebia os alunos e encaminhava ao Departamento de Letras Vernáculas. 

Os alunos se matriculavam, oficializando no sistema da instituição a sua participação. Estando 

os alunos estrangeiros devidamente matriculados, a equipe planejou o teste de nível de 

proficiência para dividir as turmas e seus respectivos níveis. Em função dos níveis de 

conhecimento da língua, formaram-se três turmas, a saber, de níveis I (básico), II 

(intermediário) e III (avançado). 

                                                 
13

Bolsistas de Graduação participantes do Projeto: Josileide Maria Albuquerque Aguiar, Luíza Ravena Pontes e 

Naiara Fernandes Pinheiro. 
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As aulas e o material didático são produzidos, planejados e realizados pela própria 

equipe. Tanto as aulas quanto o material didático têm como referência a prática de leitura, da 

produção e da análise linguística, a partir do quadro teórico do Interacionismo 

sociodiscursivo. O projeto do curso propõe que o ensino de PLE deve ter como foco gêneros 

textuais orais e escritos, literários ou não. O curso é organizado por temas (geografia, etnia e 

cultura; religião e culinária, literatura e história; dança e festas). É importante ressaltar que os 

temas servem de pistas para a escolha dos gêneros textuais e não tema para ser estudado 

especificamente. De forma que são escolhidos os gêneros textuais a partir do nível das turmas 

e dos objetivos das aulas. Contudo, no momento de escolha dos gêneros, tem importância o 

tema a ser tratado. 

Em relação à análise linguística, no planejamento do Curso, há selecionados, a 

priori, os elementos linguístico-discursivos, de acordo com a proposta genebrina de análise de 

gêneros textuais (BRONCKART, 1999) a serem abordados no decorrer das aulas, mas que 

estes podem ser modificados sempre que necessário, a depender da evolução dos alunos. 

Em relação à preparação de professores para atuar na área do PLE, registramos 

que a Universidade Federal do Ceará implementou, no ano de 2006, a disciplina Tópicos de 

Português Língua Estrangeira
14

 no Currículo da Licenciatura em Letras e também como uma 

disciplina para os alunos estrangeiros que se encontram em mobilidade acadêmica no Curso 

de Letras. Esta disciplina é opcional, ofertada semestralmente, contando com uma carga 

horária total 32h/aula, contabilizando o cumprimento de dois créditos, e está vinculada ao 

Departamento de Letras Vernáculas. Ela se justifica, de acordo com a sua ementa, como 

necessária para que a Língua Portuguesa seja aprendida por estrangeiros, inclusive pelos que 

vêm estudar ou trabalhar na UFC. 

Para ensinar português a estrangeiros, o professor formado em Letras precisa de 

conhecimento não só da gramática explícita, tradicional ou moderna, da língua, mas também 

da explicitação de conhecimentos implícitos que o falante nativo não sabe conscientemente, 

tornando-se capaz de perceber as diferenças entre sua língua nativa e outras, além de 

conhecimento da cultura brasileira e da técnica de ensino de segunda língua. A disciplina de 

Português Língua Estrangeira propicia a aquisição desses conhecimentos, sendo útil 

principalmente a alunos dos semestres finais do Curso de Letras e aos que se habilitam 

também em língua estrangeira, que podem ter oportunidade de ocupar-se deste tipo de ensino. 

                                                 
14

Informações obtidas através do site:  

http://www.cursodeletras.ufc.br/DEPTO.%20DE%20LETRAS%20VERNACULAS/Topicos%20de%20Portugu

es%20Lingua%20Estrangeira.pdf 

http://www.cursodeletras.ufc.br/DEPTO.%20DE%20LETRAS%20VERNACULAS/Topicos%20de%20Portugues%20Lingua%20Estrangeira.pdf
http://www.cursodeletras.ufc.br/DEPTO.%20DE%20LETRAS%20VERNACULAS/Topicos%20de%20Portugues%20Lingua%20Estrangeira.pdf
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A seguir, apresentamos uma breve descrição do cenário em que acontece o curso 

de PLE que serve para contextualizar nosso ambiente de investigação e em seguida traçamos 

o perfil do corpo docente participante da pesquisa. 

 

4.1.3 Descrição do cenário do curso e dos sujeitos 

 

O Curso de PLE, onde a pesquisa foi realizada durante o ano de 2012, acontecia 

nas salas do bloco do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) e nas salas do 

bloco didático do Curso de Letras, ambos situados no Centro de Humanidades I, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). 

As aulas do primeiro semestre do Curso de PLE aconteceram nas salas de aula 

disponibilizadas pelo PPGL e as aulas do segundo semestre ocorreram nas salas de aula do 

bloco didático. No primeiro semestre, foram disponibilizadas três salas de aula do PPGL para 

a realização das aulas de PLE. O curso de PLE contou, nesse semestre, com três turmas, 

respectivamente, de níveis: básico, intermediário e avançado. As aulas das turmas de nível 

básico e avançado aconteciam às segundas-feiras, no turno da noite, das 18h às 20h. Já as 

aulas de nível intermediário aconteciam às quartas-feiras, no mesmo horário das demais 

turmas.  As três turmas contabilizaram um média de 40 alunos inscritos no total. 

As aulas do segundo semestre do Curso de PLE eram realizadas no bloco didático 

do Curso de Letras. Havia duas turmas, uma de nível básico e outra de nível avançado, 

contabilizando um total de 20 alunos inscritos. As aulas da turma de nível básico aconteciam 

às segundas-feiras, no turno da noite, das 19h às 21h e as aulas da turma de nível avançado 

aconteciam às quartas-feiras, no horário das 18h às 20h. Para todas as aulas, o PPGL 

disponibilizava data show, ficando a cargo dos professores a responsabilidade de levar para as 

suas aulas, caso fosse necessário, outros aparatos tecnológicos como caixas de som, 

computadores e etc. 

O quadro docente geral que compôs o Curso de PLE foi formado por duas 

professoras titulares da UFC, uma professora em estágio pós-doutoral, dois estudantes da pós-

graduação e três alunos bolsistas da Graduação em Letras, perfazendo um total de nove 

colaboradores participantes do projeto. A equipe que fez parte da realização do primeiro 

semestre do Curso foi composta pela coordenadora do Curso de PLE, Profa. Dra. Eulália 

Leurquin, que, por sua vez, também ministrava aulas na turma de nível I, por uma doutoranda 

e por uma professora em estágio pós doutoral, que ministravam as aulas e pelo grupo de apoio 

logístico formado por três alunos da graduação. 
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Devido ao afastamento da coordenadora responsável pelo Curso de PLE para 

dedicar-se aos seus estudos de pós-doutoramento, o segundo semestre foi coordenado por uma 

outra professora do grupo de estudos, vinculada ao Departamento de Letras Estrangeiras. Ela 

ministrou as aulas da turma do nível básico; contou com o apoio de um bolsista da graduação 

em Letras. Já as aulas da turma de nível avançado foram ministradas por uma aluna da pós-

graduação. 

Como já mencionado, ministraram aulas no Curso de PLE dois alunos da pós-

graduação e um professor em estágio pós-doutoral. O primeiro professor possui licenciatura 

em Letras, com Mestrado na área de PLE, doutorando (com tese em andamento sobre a 

formação de professores em PLE), possui significativa experiência em sala de aula de PLE e é 

bastante atuante na comunidade de PLE. O segundo professor possui licenciatura em Letras 

Língua Portuguesa, mestrando em Linguística (com dissertação em andamento sobre o ensino 

de gramática no PLE), atua nas disciplinas de linguística da graduação em Letras do Instituto 

UFC Virtual, é  a autora deste trabalho. O terceiro professor possui licenciatura em Letras 

Língua Portuguesa, mestre e doutor em Linguística, com foco na formação de professores, ex-

professor de português língua materna na educação básica, em estágio de pós-doutorado em 

Linguística na UFC, sobre política de línguas. Ressalto que, o primeiro e o terceiro professor, 

aluno de pós-graduação e em estágio pós-doutoral são os sujeitos participantes desta pesquisa. 

Os quatro alunos que participaram como colaboradores do Curso de PLE são 

licenciados em Letras, todos do último ano da licenciatura, sendo um com licenciatura em 

língua portuguesa e três com dupla licenciatura. Todos são bolsistas do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

 

Quadro 3 – Sujeitos participantes da pesquisa 

 FORMAÇÃO 
NÍVEIS DAS TURMAS 

ASSUMIDAS 

FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA EM 

PLE 

SUJEITO 1 

Professor X 

Aluno de Pós-

Graduação 
Intermediário Sim 

SUJEITO 2 

Professor Y 

Aluno de Pós-

Graduação 
Avançado Não 

 

4.2 Encaminhamentos para a coleta de dados e procedimento de análise 

 

O primeiro momento da pesquisa foi constituído das observações às aulas do 

Curso de Português língua estrangeira (PLE), nas turmas de nível I, II e III. Durante as 
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observações das aulas é que surgiram as questões da pesquisa. Antes de iniciarmos as 

observações das aulas e podermos iniciar a pesquisa, conversamos com a coordenadora do 

Curso de PLE e com os professores do Curso que participariam da pesquisa. Apenas com a 

autorização da coordenadora e dos professores participantes da pesquisa é que selecionamos 

os instrumentos mais adequados para a coleta dos dados
15

. 

Fizemos uso de instrumentos diversos com a intenção de que o processo fosse o 

mais compreensível possível do ponto de vista dos participantes. Neste sentido, utilizamos os 

instrumentos aos quais esse tipo de pesquisa geralmente recorre (gravação de aulas em 

audiovisual, notas de campo, questionários e expomos o professor a uma situação de 

autoconfrontação com seu agir). 

Ao nos questionarmos sobre qual era o papel da gramática na sala de aula de PLE 

e como ela estava sendo abordada pelos professores, optamos por utilizar, baseados no teor do 

nosso tipo de pesquisa, de gravações audiovisuais das aulas de PLE. As gravações 

audiovisuais das aulas são importantes, pois através delas podemos analisar o discurso do 

professor em sala de aula de PLE, nos momentos em que ele explica questões de análise 

linguística. Foram gravadas todas as aulas do primeiro semestre do Curso de PLE, durante os 

meses de fevereiro a junho e as aulas do segundo semestre, durante os meses de outubro e 

novembro.  As gravações audiovisuais eram realizadas pelos bolsistas colaborados do Curso 

de PLE. 

Para análise dos dados, selecionamos especificamente as partes das aulas que 

mostravam cenas de ensino da gramática. O primeiro recorte metodológico, sobre essa 

questão, deu-se porque era necessário transcrever e analisar as partes das aulas em que os 

professores trabalham com a gramática. Portanto, selecionamos cenas de aulas que tinham 

como temática principal orientações de como fazer e entender as construções linguísticas dos 

textos, tanto em situação de atividade de leitura quanto em situação de produção textual.  As 

aulas são constituídas de três etapas. Na primeira etapa, trabalhava-se a leitura e interpretação 

de um texto; a segunda tem como foco de ensino a gramática do texto e a terceira parte da 

aula constitui-se de atividades de produção oral ou escrita.  

O corpus da pesquisa, coletado durante o desenvolvimento do projeto de extensão, 

compõe-se da gravação em áudio/vídeo de trinta cenas de sala de aula de português como 

língua estrangeira, nas turmas de nível II e III, de um questionário, de uma autoconfrontação 

                                                 
15

Os dados coletados nesta pesquisa pertencem ao GEPLA e foram obtidos durante o Curso de Português Língua 

Estrangeira: língua e cultura brasileira. 
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simples realizada com os professores participantes da pesquisa, do material didático utilizado 

durante as aulas, além de observações feitas da sala de aula. 

No primeiro semestre, gravamos, na turma de nível II, um total de cento de vinte 

minutos de aula, sendo cinquenta minutos dedicados para o ensino da gramática do texto. Na 

turma de nível III, gravamos um total de quatrocentos e oitenta minutos, sendo cerca de cento 

e cinquenta minutos dedicados para o ensino da gramática do texto. No segundo semestre 

gravamos, na turma de nível I, um total de cento e vinte minutos. Nesta turma, o professor não 

dedicou uma parte da aula especificamente para o ensino da gramática do texto, pois era no 

transcorrer da aula, de acordo com a necessidade dos alunos, que ele explicava as questões 

propriamente linguísticas. Vale ressaltar que, nesta pesquisa, serão objeto de análise somente 

as aulas ocorridas durante o primeiro semestre, especificamente nas turmas de nível II e III. 

Após as gravações das aulas, iniciamos a transcrição. Transcrevemos todas as 

aulas gravadas. Contudo, selecionamos para o nosso corpus, apenas aquelas tinham como 

foco principal o agir do professor no momento das instruções/orientações dos aspectos 

particulares da língua, ou seja, da análise linguística. Pelo fato de precisarmos, no momento 

da transcrição, de um registro o mais detalhado possível das aulas em análise, adotamos as 

convenções propostas por Marcuschi (1991) para a transcrição de conversações. Para facilitar 

a transcrição da interação verbal gerada em sala de aula, utilizamos o modelo baseado no 

sistema da tomada de turno (MARCUSCHI, 1991). Tal modelo
16

 leva em consideração a 

regra “todos falam, porém, fala um de cada vez” e algumas técnicas de operação. As 

convenções são basicamente caracterizadas pelos seguintes símbolos. 

 

Quadro 4 – Quadro com convenções adotadas na transcrição de conversações (MARCUSCHI, 1991) 

INDICAM SÍMBOLOS 
Falas simultâneas [[ 
Sobreposição de vozes [ 
Sobreposições localizadas [    ] 
Pausas (+) ou (2,5) 
Dúvidas e suposições (      ) 
Truncamentos bruscos / 
Ênfase ou acento forte MAIÚSCULA 

Alongamento de vogal 
.  . 
.  . 

Comentários do analista ((     )) 
Silabação - - - - - 
Sinais de entonação ”  ’  , 
Repetições Reduplicação de letras ou sílabas 
Pausas preenchidas, hesitações ou sinais de atenção Basicamente, reprodução de sons 
Indicações de transcrição parcial ou eliminação ... ou /.../ 

                                                 
16

Este modelo foi montado por Sacks, Scheloff e Jefferson (apud MARCUSCHI, 1991) 
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Consideramos o registro dessas aulas nosso principal instrumento de coleta, pois 

possibilitou fazermos a transcrição a fim de analisar o agir do professor no ensino da 

gramática em sala de aula de PLE. Para termos o máximo de informações, como já explicado 

acima, também aplicamos um questionário com os professores participantes da pesquisa 

(cf.Apêndice). Deixamos um prazo considerável para que os professores o respondessem, a 

fim de que os dados obtidos nos dessem pistas de sua reflexão e posicionamento em relação 

ao seu agir no ensino de gramática em sala de aula PLE. 

Podemos dividir o questionário nos seguintes pontos: 

1- Informações sobre o questionário e identificação da pesquisadora; 

2- Abordagem e metodologia para o ensino de PLE; 

3- Relação professor x aluno; 

Com as perguntas um e dois, presente no ponto dois (Qual é a sua abordagem de 

ensino de PLE? Qual a metodologia utilizada para suas aulas de PLE?), queríamos saber 

quais eram as concepções de linguagem e de gramática implicadas na prática de ensino dos 

professores participantes de nossa pesquisa, bem como entendermos se eles compreendem a 

diferença terminológica entre abordagem e metodologia.  

Objetivamos, com as questões de três a sete, perceber se havia durante as aulas de 

PLE, um espaço para o ensino da gramática, como as atividades de análise linguística eram 

abordadas nas atividades e quais eram as estratégias utilizadas para um ensino sistemático e 

funcional da língua. (Você acha importante o ensino das regras gramaticais da língua 

portuguesa para os alunos de PLE? Justifique. Qual é o espaço para o ensino da gramática 

da Língua Portuguesa durante suas aulas de PLE? Qual é o conceito gramatical que lhe é 

mais aprazível trabalhar em sala de aula de PLE? Por quê? Nas atividades propostas aos 

alunos, como você entende que devem ser abordadas as questões gramaticais? No momento 

da interação professor-aluno em sala de aula de PLE, durante uma explicação sistemática 

acerca da língua, qual é a estratégia usada por você para ensinar a Gramática?) 

Para cruzar os dados coletados na sala de aula, no questionário aplicado aos 

professores, utilizamos a técnica da autoconfrontação, especificamente a autoconfrontação 

simples. Segundo Bortoni-Ricado (2008), a triangulação de dados é um recurso de análise que 

permite comparar dados de diferentes tipos com o intuito de confirmar ou não uma asserção, 

ou seja, através desta técnica avaliaremos nossas hipóteses. A triangulação também pode ser 

construída combinando os diversos pontos de vista dos atores em ação. Visto que queríamos 

ter diferentes dados sobre o mesmo objeto para cruzar as informações e desta forma melhor 

compreender o fenômeno estudado, é que nosso corpus é constituído de: registro das aulas, 
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questionário com os professores, notas de campo, material didático utilizado pelos 

professores, e por fim, aplicamos a técnica da autoconfrontação, especificamente a 

autoconfrontação simples. Vale ressaltar que os três professores produziam o material 

utilizado em sala de aula que era apresentado previamente à coordenadora e estas propostas 

de atividade estão sendo consideradas como parte integrante do nosso corpus.  As aulas, assim 

como as situações de autoconfrontação foram gravadas em audiovisual.   

Quanto ao grupo de professores do Curso produzir o seu próprio material didático, 

decorreu dos resultados de uma pesquisadora integrante do GEPLA (GONDIM, 2012). As 

conclusões de sua dissertação de mestrado mostraram o quão ainda necessitamos avançar no 

tocante à qualidade do livro didático de português para estrangeiros. Assim, os professores 

integrantes do Curso de PLE, que também participam do GEPLA, optavam por produzir seu 

próprio material, visando a uma aproximação do perfil do público e da compreensão 

compartilhada pelo Grupo sobre o ensino e aprendizagem de português língua estrangeira. 

Por se tratar de uma situação de trabalho, pois fizemos gravações audiovisuais do 

professor em sala de aula PLE, é que se faz necessário uma explanação sobre o método da 

autoconfrontação para que possamos compreender as contribuições que esta técnica 

proporciona ao estudo e as pesquisas das práticas didáticas, justificando, assim, a sua 

utilização como ferramenta para a coleta e análise dos dados. 

O Interacionismo Sociodiscursivo, enquanto uma teoria de caráter transdisciplinar, 

trabalha no sentido de criar uma “ciência do humano”. Sendo o homem considerado um ser 

criativo, participativo e atuante no seu contexto socio-histórico e cultural, utiliza-se da 

linguagem como um lugar de interação e que, por sua vez, propicia o seu desenvolvimento 

enquanto um ser consciente. Nesse sentido, o homem não pode ser compreendido e explicado 

de forma isolada por cada disciplina da área das Ciências Humanas, mas antes deve ser 

entendido através da articulação entre as ciências. É nessa perspectiva que o ISD busca 

subsídios em outras disciplinas, principalmente, na Sociologia, Filosofia e Psicologia, para 

construir o seu quadro epistemológico. 

Para a análise da atividade do professor em sala de aula nos baseamos em estudos 

desenvolvidos pelos grupos vinculados à Psicologia do Trabalho, especialmente à Clínica da 

Atividade, representada por Clot (2000, 2010), Faïta (2002) e Nouroudine (2002). Este grupo 

tem se dedicado à análise do trabalho, buscando intervir em situações de atividade. Neste 

caso, a linguagem é tomada numa perspectiva dialógica e interacionista, haja vista que o 

homem se constitui e constitui o mundo através dela. 
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A fundamentação teórica desse método se encontra alicerçada nos trabalhos de 

Vygotski, Wallon e Bakhtin, ao conceber a linguagem como um lugar de interação, no sentido 

de ser mediadora de um pensamento consciente. Para o ISD, o papel central da linguagem é o 

de promover o desenvolvimento do humano, tendo como objeto de análise a própria 

linguagem, o agir humano e o pensamento consciente. 

Os estudos voltados para as relações entre trabalho e linguagem, na tradição da 

Clínica da Atividade, representado por Yves Clot, “visa à ação sobre o campo profissional e 

busca desenvolver a capacidade de agir dos trabalhadores sobre eles mesmos e sobre o campo 

profissional” (CLOT, 2006, p.101). Dentre as várias metodologias exploradas e aplicadas pela 

Clínica da Atividade, a que tem merecido o maior destaque por parte dos adeptos ao ISD é a 

autoconfrontação. Esta proposta metodológica associa concepções de linguagem a fatos 

ergonômicos e analisa a descrição que o trabalhador faz de sua atividade (SOUZA-E-SILVA; 

FAITA, 2002; CLOT et al, 2001). 

O principal objetivo da autoconfrontação é mostrar que, ao analisar o fato vivido, 

os professores materializam através de seu discurso as várias possibilidades de se realizar uma 

tarefa e que para isso fazem alusão ao trabalho prescrito e ao real, para poderem interpretar 

suas ações. Utilizaremos, em nossa pesquisa, a técnica da autoconfrontação simples. Esta 

técnica consiste na realização de uma filmagem ou gravação do trabalhador durante a 

realização de sua tarefa. Após essa etapa, pesquisador e trabalhador assistem juntos ao vídeo. 

É nesta situação que se estabelece um diálogo entre o pesquisador e o trabalhador sobre as 

ações e tarefas realizadas por este. Vale ressaltar que um aspecto considerável dessa 

metodologia é que ela permite termos acesso ao trabalho real, que permanece invisível. 

Quando o professor verbaliza sobre as suas próprias ações ele reflete sobre algo 

do passado e põe para o presente a partir do momento em que narra a sua atividade e se refere 

a tudo que foi realizado, mas também ao que não foi possível realizar, o que se tentou fazer, 

mas fracassou ou a que poderia ter sido feito e não realizou. 

A utilização desse método, na concepção dos estudiosos da “Clínica da Atividade” 

se inscreve decididamente na perspectiva teórica e metodológica da psicologia 

desenvolvimental de Vygotsky, no sentido de proporcionar uma tomada de consciência. De 

acordo com Vygotsky apud Bulea 1925 [2003, p.91], 2010) o estatuto social da consciência é 

concebida como sendo da ordem do processual e consistindo fundamentalmente num “contato 

social consigo mesmo”. Já que não podemos ter acesso direto ao que foi pensado pelo 

professor é que o acesso às suas experiências vividas se dá de forma indireta, ou seja, 

mediatizado pela linguagem. Nesse momento, o professor utiliza o pensamento e para 
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materializá-lo ele se utiliza da linguagem, tornando as reflexões sobre as suas ações um ato 

consciente, sendo isto caracterizado como tomada de consciência. A tomada de consciência é 

um processo de construção do pensamento mediado pela linguagem, quando o professor 

verbaliza, oraliza o resultado dessa construção. 

Esta preocupação do ISD em compreender as relações entre o desenvolvimento 

humano, linguagem e trabalho foi fundamental na nossa escolha teórico-metodológica, tendo 

em vista que o objetivo maior de nossa investigação é entender como acontece o ensino da 

aula de análise linguística e por essa razão estamos analisando o agir no discurso do professor 

sobre o ensino da gramática, em sala de aula de PLE. Esta análise envolve as dimensões do 

trabalho “prescrito” e trabalho “realizado”. 

Com as aulas do Curso de PLE devidamente gravadas e posteriormente 

transcritas, fizemos uma seleção das aulas que continham partes em que os professores 

trabalharam com tópicos gramaticais. Após essa seleção, nos encontramos com os professores 

pesquisados, com o propósito de assistir às aulas registradas. 

Para a discussão das vídeo-gravações, utilizamos a técnica da autoconfrontação 

simples, pois esse procedimento, como já foi explicitado, pode contribuir de maneira 

significativa para a ressignificação das atividades do professor. Desta forma, organizamos um 

novo encontro com os três professores participantes da pesquisa, para que eles assistissem às 

filmagens das aulas que, por sua vez, já tinham sido previamente selecionadas pelo 

pesquisador. 

De acordo com esta técnica, os trabalhadores e pesquisadores devem assistir 

juntos as filmagens do trabalho realizado pelo trabalhador, comentando e avaliando as cenas 

filmadas. O ambiente em que ocorre a autoconfrontação deve ser selecionado de forma a 

assegurar uma boa qualidade do trabalho, já que a autoconfrontação também deve ser gravada 

em audiovisual. Tivemos três encontros para realizarmos a autoconfrontação com cada um 

dos professores. O primeiro encontro ocorreu na própria residência de um dos professores e os 

dois outros encontros ocorreram na Universidade Federal do Ceará, no Laboratório de 

Linguística Aplicada. 

Durante a projeção da aula, o pesquisador pode optar por fazer perguntas ao 

professor, mas é necessário que essas questões sejam elaboradas previamente, antes da 

entrevista. Apesar de, em nossa pesquisa, não seguirmos todos os passos estabelecidos pelos 

pesquisadores que analisam o discurso do professor, nós os colocamos em uma situação 

similar, em que eles ficam diante de seu agir para refletir sobre ele. Por isso chamamos esse 

procedimento realizado por nós de autoconfrontação. Segundo Clot (2006), no momento da 
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autoconfrontação, o professor deixa de ser alguém cuja atividade era “observada” e se 

constitui como “observador” de sua própria atividade. 

No encontro da realização da autoconfrontação com os professores, optamos por 

não lhes fazer perguntas, mas antes optamos por deixá-los livres para selecionar os momentos 

que achassem importantes. Ao assistirem às filmagens de suas aulas, os professores tinham a 

liberdade de parar o vídeo e falar sobre o seu agir, sempre que julgasse necessário. Esta ação 

decorre da necessidade de o professor compreender melhor o seu olhar sobre o seu agir, 

independentemente do direcionamento dado pelo pesquisador. Todo esse segundo processo de 

coleta de dados também foi registrado em áudio e vídeo, da mesma forma que fizemos na 

gravação das aulas. 

Partindo do corpus coletado, fizemos uma análise do agir do professor a partir do 

seu discurso materializado nas gravações das aulas, na elaboração do material didático, no 

questionário e na gravação da situação de autoconfrontação a fim de compreendermos as 

concepções que permeiam a prática do ensino de gramática dos professores em sala de aula de 

PLE. A seguir, o quadro ilustrativo da seleção das aulas gravadas, dos conteúdos gramaticais 

trabalhados e destacados na autoconfrontação. 

 

Quadro 5 – Temas das Aulas Selecionadas 

 

TEMAS DAS 

AULAS 

SELECIONADAS 

 

TÓPICO 

GRAMATICAL 

 

 

ASPECTOS ABORDADOS 

NA AUTOCONFRONTAÇÃO 

 

 

PROFESSOR Y 

- Gênero Tirinha 

 

- A diversidade 

musical no Brasil - 

Gênero musical: 

Samba. 

 

- Artigo de opinião 

 

- Levantamento dos 

pontos positivos e 

negativos do Curso 

Coesão Nominal 

(elementos de 

referenciação – 

Substantivo, 

Pronomes, Adjetivo 

e Advérbio 

 

Tipo de discurso: 

relato interativo 

(verbos) 

 

Estudo sistematizado 

da Gramática 

 

 

Coesão Nominal com a função 

de introdução e retomada. 

 

Contexto de produção do 

gênero musical samba. 

 

Sistematização dos estudos do 

artigo de opinião. 

 

Avaliação dos pontos positivos 

e negativos do Curso de PLE – 

sistematização do ensino de 

gramática. 

PROFESSOR X 

- Texto: “O tartamudo 

de Kurfurstendamm” 

e biografia de João 

Ubaldo 

Verbos do modo 

indicativo: Pretérito 

perfeito e imperfeito. 

Verbos no modo 

subjuntivo: Presente 

Relações entre gênero textual e 

gramática. 
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Este quadro ilustra o tema gerador das aulas dos professores analisados, o 

tópico gramatical enfatizado a partir do texto selecionado pelo tema gerador e os aspectos 

relacionados à prática de ensino, que se sobressaíram durante a autoconfrontação. A partir 

da organização do corpus e dos encaminhamentos para a coleta de dados e da explicitação 

do procedimento de análise, passamos para a fase de análise dos dados. 
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5 MODELANDO AS LUPAS, COMPREENDENDO OS FATOS 

 

Uma vez definidas as categorias de análises, passamos para a análise dos dados. O 

objetivo desta parte da dissertação é, portanto, apresentar nossas interpretações dos dados 

coletados na pesquisa. Nessa perspectiva, apresentamos as considerações gerais sobre os 

dados; depois, apresentaremos as análises. 

 

5.1 Considerações gerais sobre os dados 

 

Iniciamos por examinar e interpretar o discurso do professor em sala de aula de 

PLE, ao explicar para os alunos sobre as questões gramaticais nas atividades desenvolvidas e 

quando é exposto à situação de autoconfrontação com o seu agir. A seguir, analisamos, no 

material didático elaborado pelos próprios professores, atividades concernentes aos conteúdos 

gramaticais. Os dados coletados no questionário serão considerados durante todo o processo 

de análise, de acordo com o percurso discursivo. Antes de nos concentrar na interpretação das 

orientações dadas pelos professores para a reflexão e resolução das atividades de gramática, 

faremos uma breve descrição das aulas, especificamente as partes que são voltadas para as 

situações supracitadas. Isto é necessário, visto que se torna importante ter uma visão geral 

para melhor compreendermos a análise feita. 

O primeiro objetivo volta-se para a análise, a partir do discurso do professor, da 

concepção de linguagem e da concepção de gramática que permeia a sua prática de ensino em 

sala de aula de PLE e que se apresenta durante sua exposição a uma situação de 

autoconfrontação. Teremos como lupa, para examinarmos estas concepções, a construção 

epistemológica dos mecanismos de textualização. 

O segundo objetivo está direcionado a investigação de como os elementos 

gramaticais são abordados nas atividades realizadas em sala de aula de PLE. Vale salientar 

que todo o discurso produzido pelo professor em sala de aula era regido pela interação com os 

alunos através do material didático, que era produzido pelo próprio professor. Assim, 

investigamos não o material didático a priori, mas sim o discurso do professor na condução 

das questões textuais e gramaticais presente no material. Vemos como esses elementos 

textuais e gramaticais são tratados a partir, também, dos mecanismos de textualização, porém 

como um componente da arquitetura textual. 
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O terceiro objetivo é de investigar o discurso do professor também produzido 

através da interação professor-aluno pelo viés do material didático, a fim de sabermos se a 

condução dada a estas atividades podem promover o desenvolvimento das capacidades 

linguístico-discursivas dos alunos. Examinaremos se o discurso produzido pelo professor, 

quando da resolução da atividade, seja oral ou escrita, promove o desenvolvimento de uma 

das capacidades de linguagem, especificamente a capacidade linguístico-discursiva. 

 

5.2 Analisando Aula 1 

 

5.2.1 A coesão nominal através do estudo do gênero Tirinha 

 

A aula de Português língua estrangeira pode ser observada sob muitos pontos de 

vista. Elegemos um deles, já que a aula de Português língua estrangeira, em nossa pesquisa, 

configura-se como um espaço de troca cultural, de ensino e aprendizagem de língua 

estrangeira em situação de imersão. Com base nisso, nós nos perguntamos qual é a 

necessidade dos alunos dentro deste contexto? De que eles precisam? Apesar do estado de 

imersão, fator que por si já contribui para que eles se comuniquem na língua, questionamos 

também como devem agir linguisticamente, já que estão em situação de mobilidade 

acadêmica e que, por isso, precisam, além de interagir no cotidiano fora e dentro da 

universidade, atender às exigências pessoais e profissionais. Como, portanto, auxiliá-los para 

que interajam também utilizando a linguagem formal? Por fim, para atender a essas 

necessidades comunicativas em ambientes formais e informais, como o estudo da gramática 

os auxiliaria? 

Sabemos que o material didático, no contexto de ensino e aprendizagem de 

línguas tem um papel muito importante. Em sala de aula, o professor tem um papel 

fundamental de mediador, cabendo a ele, inclusive, selecionar o material didático e também 

pensar em estratégias didáticas para que a aula, especialmente a parte concernente ao ensino 

de gramática, seja produtiva, alcançando desta forma seus objetivos e dos alunos. 

Leurquin (2001) ao analisar a aula de português como língua materna, identificou 

três momentos da aula. O primeiro está relacionado à abertura da interação em sala de aula. 

Quando, de acordo com a autora, o professor estabelece um contrato de comunicação com os 

alunos. Ele saúda a turma e anuncia o que vai realizar. O segundo momento é o da exposição 

do conteúdo ou realização de tarefas. O terceiro é normalmente a correção, ou quando o 

tempo não permite, é quando o professor apenas se despede da turma. Todo o discurso 
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produzido dessa interação é muito revelador, sobretudo, devido aos papéis sociais assumidos 

em sala de aula (professor/aluno). Desta forma, destacamos o discurso do professor, em 

particular, quando ele orienta os alunos para o momento de reflexão da análise linguística, ou 

seja, no segundo momento da aula. 

É justamente, neste contexto, que localizamos esta pesquisa. O objetivo central 

desta investigação é analisar o ensino de análise linguística, no contexto de ensino da língua 

portuguesa como língua estrangeira, em função da comunicação. Por essa razão, estamos 

analisando o agir no discurso do professor em sala de aula de PLE quando ele explica as 

questões de análise linguística e no momento em que ele reflete e fala sobre o seu agir neste 

espaço de ensino. Defendemos um ensino para o desenvolvimento das capacidades de 

linguagem por meio de uma gramática discursivo-funcional. Aliamos aos nossos interesses o 

quadro teórico-metodológico e epistemológico do ISD. Por essa razão, os mecanismos de 

textualização, numa perspectiva epistemológica, é a nossa referência de análise do agir no 

discurso do professor, sobretudo quando de suas orientações para o estudo da análise 

linguística. 

A partir de então, selecionamos para análise o discurso produzido pelo professor 

Y durante a sua primeira aula no Curso de PLE. Esta aula se configura, de modo geral, 

basicamente por três etapas. 

a) Etapa de abertura: 

I- Saudações e apresentação do professor e da turma; 

b) Etapa de desenvolvimento: 

I- Trabalha a compreensão leitora dos alunos utilizando-se de uma música que 

fala sobre o Brasil; 

II- Preparação para o estudo da análise linguística - Leitura e interpretação de uma 

Tirinha; Resolução de uma atividade concernente a Tirinha; 

III- Estudo da análise linguística - Correção coletiva da atividade: momento da 

aula em que o professor Y explica sobre o conteúdo gramatical, a coesão nominal. 

c)    Etapa de saudações finais. 

Na etapa de desenvolvimento, a resolução da atividade concernente à leitura da 

Tirinha está dividida em dois blocos. O primeiro bloco é chamado de pré-leitura e o segundo 

bloco de leitura com objetivo (quando o professor focaliza os elementos de coesão nominal – 

substantivo, pronome, adjetivo e advérbio – coesão verbal). Nosso foco está exatamente em 

analisar o agir do professor no momento em que ocorre na sala de aula de PLE, as explicações 

referentes à análise linguística do texto.  
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Como afirmamos ao longo do texto, nosso interesse é descrever e analisaras cenas 

de ensino de PLE, em particular cenas de ensino da análise linguística e interpretá-las. Para 

isso, estamos analisando textos oriundos de nossas observações, da transcrição das cenas de 

sala de aula, das respostas ao questionário aplicado e da autoconfrontação realizada. Passamos 

também, portanto, a refletir sobre os espaços que a gramática ocupa não somente neste 

âmbito, mas também nas salas de aula de língua estrangeira em geral. Neste momento, 

analisamos, de acordo com nosso primeiro objetivo, a concepção de linguagem e de gramática 

que está diluída na ação do professor em sala de aula de PLE, através do discurso do 

produzido durante a aula e em situação de autoconfrontação. Podemos observar a concepção 

de gramática do professor Y em muitas situações, mas nos chama atenção o seguinte trecho: 

 

Professor Y: Nunca trabalhei com português língua estrangeira + a gente vai 

fazer uma experiência que eu espero que seja produtiva + de trabalhar numa perspectiva de 

ensino do texto para a compreensão produção de texto de uma forma mais ampla, né, 

utilizando é +++ os elementos gramaticais como ancoragem para essa compreensão e 

produção do texto. Certo?!        

(grifo nosso) 

 

Compreendemos, neste momento, que ao colocar o estudo do texto como uma 

experiência para um ensino produtivo, o professor Y revela um posicionamento e, igualmente, 

nos dá pistas para criar uma expectativa em relação à sua prática de ensino, principalmente ao 

ensinar os elementos gramaticais a partir da utilização da língua em situação de uso, ou seja, 

através dos textos.  

Retomando nossas lentes à problemática da concepção de linguagem e gramática, 

pontuamos que a proposta do professor é trabalhar a partir de textos e observando como os 

elementos gramaticais colaboram para a compreensão e produção de textos. Declara, também, 

no questionário aplicado que “o texto é unidade de ensino na minha aula de PLE. 

Metodologicamente, parto do texto para trabalhar os aspectos gramaticais e discursos que 

necessito trabalhar” (grifos nossos). Esta visão de linguagem é entendida a partir de um 

construto teórico que põe o texto como unidade de análise para o estudo da estrutura e do 

funcionamento da língua. O desenvolvimento científico desses estudos contemporâneos sobre 

a linguagem nos evidencia, assim, uma mudança de concepção de linguagem, pois esta passa 

a ser entendida como o lugar de interação. 

Baseamo-nos para compreender o agir do professor em relação ao ensino de 

gramática e da concepção de linguagem que está implicada no seu tipo de ensino, na 

contribuição do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), por ser uma abordagem que concebe a 
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linguagem como um fenômeno social e histórico, como uma “produção interativa associada às 

atividades sociais. Ela é um instrumento por meio do qual os interactantes, institucionalmente, 

emitem pretensões à validade relativas às propriedades do meio em que essa atividade se 

desenvolve”. (BRONCKART, 1999, p.34). Esta é uma vertente que se originou a partir do 

interacionismo social, cujo principal representante é Vygotsky. Essa abordagem também 

busca apoio em Bakhtin e Volochinov, no que se refere à noção de gênero e à importância da 

interação verbal respectivamente. 

Este olhar permite que vejamos os estudos da língua não mais como uma teoria 

gramatical centrada no estudo da sintaxe, ou seja, no estudo de uma linguagem em que a 

enunciação é um ato individual e desprovido de qualquer influencia da situação em que a 

enunciação acontece. Mas, antes, vemos a importância de uma teoria que põe como ponto de 

partida para o estudo da língua, as ações de linguagem a partir do recorte das representações 

feitas pelo falante das atividades sociais, ou seja, os textos como o resultado da interação entre 

os sujeitos de linguagem que intencionam atingir determinados objetivos, através do 

estabelecimento de efeitos de sentido pela mobilização dos recursos linguísticos. 

Com o desenvolvimento crescente desses estudos, surge a concepção de língua 

como atividade sócio-interativa. Essa concepção, segundo Machado (2009), refletiu-se nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de línguas. Este documento, entre outros 

documentos oficiais que regem o ensino de línguas, centra-se basicamente em três eixos 

principais de ensino: leitura, produção (oral e escrita) e conhecimento linguístico. Sabemos 

que o trabalho com essas três habilidades de forma interligada ainda representa um desafio, 

pois precisamos levar em consideração o contexto em que está situada a prática de ensino do 

professor, tais como: os documentos que prescrevem o agir do professor, os documentos 

curriculares de cada instituição, o nível de conhecimento da língua por parte dos alunos e dos 

seus objetivos de aprendizagem. 

Em seu discurso, o professor Y toma como parâmetro para ensinar o português 

como língua estrangeira a orientação teórica estudada no GEPLA, ou seja, as noções teórico-

metodológicas do ISD para a compreensão, produção e análise linguística dos textos. Ao falar 

sobre ao que recorreu no momento da aula para explicar as questões de análise linguísticas, 

ele diz que: 
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Professor Y: Recorri efetivamente às orientações que foram dadas, no início do 

curso, pela coordenadora, de trabalhar sempre a partir do texto, dentro da proposta né, que 

agente acredita né, que a gente constrói dentro do grupo de estudo né, é +++ ::o ISD. (grifo      

nosso) 

 

O quadro teórico nos faz entender que o estudo da língua deve ser realizado com 

ênfase maior nos enunciados, ou seja, nos gêneros produzidos nas esferas da produção 

discursiva, em que a análise da materialidade discursiva parta dos gêneros textuais, visto que 

se interessa pela atividade de textualização. Bronckart (1999) parte do pressuposto de que, 

embora toda língua natural esteja vinculada às regras de um sistema, estas só podem ser 

identificadas e conceituadas por um procedimento de análise dos diversos textos utilizados em 

uma comunidade. A partir disso, entendemos que, ao falarmos uma língua, estamos utilizando 

a sua gramática, contudo não podemos perder de vista o uso linguístico dessa gramática, que 

nos permite organizar os sentidos que queremos produzir através dos mecanismos de 

textualização e que nos possibilitam construir textos. 

Ao nos comunicarmos em forma de textos materializados nos gêneros, isto é, a 

partir de uma situação de comunicação definida, é importante termos em mente como 

constituímos estes textos dotados de significação através da linguagem. Em relação à 

construção e organização de um texto, o ISD propõe uma distinção de níveis de análises que 

responde adequadamente à necessidade metodológica de relevar a complexidade da 

organização textual, que se dá de forma hierarquizada.   Segundo o ISD, o texto se organiza 

como um folhado textual constituído de três partes superpostas: a infra-estrutura geral do 

texto, os mecanismos de textualização e os mecanismos enunciativos.   

Entendemos que estas três camadas funcionam imbricadamente na organização de 

um texto, mas entre elas há uma camada responsável pela organização estrutural do texto e de 

retomadas nominais que contribuem para a manutenção do conteúdo temático do texto, sendo 

esta camada chamada de mecanismo de textualização. Os mecanismos de textualização 

contribuem com a linearidade do texto e com a construção das articulações lógicas e/ou 

temporais do texto, formado a partir da conexão, da coesão nominal e da coesão verbal. 

O professor Y está muito bem situado ao propor um trabalho a partir do texto e 

tendo como referência para o ensino de língua o ISD, contudo é importante observar como ele 

o faz. Observamos e constatamos que neste momento o professor remete mais uma vez à 

linguagem. Desta vez trata dos tipos de linguagem e da sua funcionalidade para a 

compreensão dos fenômenos linguísticos presente em gêneros que utilizam recursos 

multimodais para a construção de diferentes efeitos de sentido. 
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Professor Y: A gente sabe que o gênero tirinha + nesse caso aqui é um gênero 

que tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal + né? Então + essa 

introdução pode ser feita, por exemplo, + né + através da linguagem verbal ou da 

linguagem não verbal, né+. (grifo nosso) 

 

Reconhecemos que é importante para o ensino dos elementos gramaticais a 

utilização dos gêneros textuais. No caso da aula analisada, o professor Y elege a Tirinha com 

o objetivo de levar os alunos ao entendimento de que tanto os elementos imagéticos quanto os 

verbais criam um determinado efeito de sentido na Tirinha
17

. Por sua vez, a linguagem verbal 

compreenderá toda uma cadeia de enunciações que permitirá o uso de recursos linguísticos, 

textuais e enunciativos, tanto em relação à compreensão e produção de textos orais e escritos, 

quanto em relação à descrição do sistema da língua. 

Ao conceber o uso das palavras não mais como componentes isolados, mas sim 

como um sistema linguístico formado de componentes funcionais que organizam as nossas 

interações verbais e nos permite construir textos, pensamos em um ensino também atento para 

os elementos que possibilitam as conexões e coesões dentro de textos e não de um ensino 

focado nas classificações isoladas de classes gramaticais.  Isso implica um ensino de 

gramática que possibilita ao professor explicar que uma determinada estrutura linguística é 

influenciada pelo seu uso e não se caracteriza como absolutamente inerte, isolada. Ao utilizar 

os elementos gramaticais como componentes constitutivos de textos, pensamos nesses 

elementos como possibilitadores de uma coesão nominal.  

Para o ISD, a coesão nominal funciona como um mecanismo que evidencia as 

ligações existentes entre os elementos que compartilham das mesmas características 

referenciais dentro do texto. A marcação dessas relações referenciais é justamente feita pelas 

classes gramaticais dos substantivos, adjetivos ou pronomes, que organizam o texto 

linearmente. A coesão nominal possui duas funções: a de introdução, que consiste em marcar, 

no texto, a entrada de uma unidade de significação nova; e a função de retomada, que consiste 

em reformular essa unidade já introduzida anteriormente no decorrer do texto. Assim, para 

compreender que os elementos gramaticais podem ter um dinamismo ao saírem de seu espaço 

estático e ganharem mobilidade dentro do texto é necessário mostrar que essas classes por si 

só não ocupam o centro do ensino de línguas. 

Vejamos, então, como o professor Y explica o funcionamento dessas categorias 

gramaticais através do mecanismo de textualização coesão nominal, que se constitui como a 

                                                 
17

Aqui constatamos a estreita relação dos elementos gramaticais com a linguagem não verbal. Sobre esse ponto 

específico não estamos tratando nesta pesquisa apesar de ele ser muito importante; isso porque temos objetivos a 

alcançar e é fundamental focar neles. 
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proposta teórico-metodológica do ISD para a análise do texto e do estudo gramatical. O 

discurso do professor Y em sala de aula é marcadamente embasado pelo ISD e é norteado 

pela atividade que ele propôs. 

 

 Professor Y: Coesão nominal, né + transformar + é + é +transformar /.../ dá liga ao 

texto, né + Quais são os elementos que dão liga ao texto? +né? Então, por exemplo ” a gente vai ver 

aqui né + o substantivos + os pronomes + os adjetivos + os advérbios ++ Eles são os elementos que 

dão liga ao texto + que fazem o texto ficar coeso+ né? Então é /.../ é + e aqui nessa especificamente a 

gente vai trabalhar + né + essa questão de introdução e retomada dos elementos que eu falei ++ 

(grifo nosso) 

 

Professor Y: Tem alguma pista linguística no primeiro quadrinho que +de 

introdução dessa personagem? 

Exatamente. Quando o pai diz Mafalda + né? Então aqui introduziu né essa 

personagem e ela vai ser retomada + Mafalda vai ser retomada pelo pai ne e por ela mesma 

de diversas formas ++ Ela pode ser retomada através de um pronome + né?Então + 

”Mafalda” e no outro quadro “Ela”+ ele poderia falar “você” +né? Certo++ Ou quando ela 

fala “eu +, certo? Então + a introdução + no caso da Mafalda é feita pelo próprio nome 

dela + quando o pai fala “Mafalda”. Certo? A Mafalda++ Por isso que aqui é coesão+ por 

isso a gente tá falando de coesão nominal+ né? Nesse caso aqui só os pronomes né? Aqui 

+no caso o adjetivo boba + né? E o substantivo Mafalda+ né? Então olha+ o substantivo 

aqui ele serve pra introduzir um elementoe a gente vai criar uma cadeia + né + que vai 

retomar essa personagem++ Através de quê+ principalmente?Dos pronomes e +dos 

adjetivos 
Mas o que a gente tá vendo aqui é pra quê que ele serve no texto++ Nesse caso aqui + 

né + o substantivo Mafalda tá introduzindo a personagem + né? e o pronome e o adjetivo tá 

retomando o pronome +essa personagem+ Grifo nosso. 

Certo? (grifo nosso) 

 

Na explicação sobre os mecanismos de textualização, constatamos o conceito que 

o professor Y desenha da coesão nominal. “Coesão nominal, (...) dá liga ao texto, [e se 

representa pelos] substantivos, pronomes, adjetivos, advérbios. Nesse sentido, podemos nos 

questionar sobre o que é trabalhar o ensino dos substantivos, pronomes, adjetivos e advérbios 

nesta perspectiva de ensino do uso de categorias gramaticais. Devemos desconsiderar no 

contexto de ensino pautado no uso da língua, os conceitos veiculados pela gramática 

tradicional? Mas o que é e como ensinar conjugando conceitos de uma gramática funcional a 

uma tradicional?  

Ora, se entendemos que o principal objetivo do ensino de uma língua estrangeira 

deve residir no desenvolvimento da capacidade de agir dos alunos, ao proporcionar também o 

desenvolvimento da habilidade de adaptar o uso desta língua às exigências situacionais de 

enunciação com vistas à realização de tarefas linguísticas e sociais, também estamos 

ampliando as possibilidades de ele se comunicar de maneira mais produtiva. 
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Ao passo em que se posiciona a favor de um ensino de gramática a partir do texto 

e dos mecanismos de textualização, no decorrer do desenvolvimento da aula em que há o 

estudo da análise linguística, o professor Y mostra também outro posicionamento, como se o 

próprio texto não suprisse a necessidade de sistematização da estrutura linguística. Isto 

reforça, de um lado, a visão do professor Y de que no ensino de PLE, o método denominado 

de comunicativo não deve ceder espaço para o estudo sistematizado dos elementos 

gramaticais, assim como o ensino de gramática não é viável pela utilização do texto. Desta 

forma,o problema parece que não está no discurso sobre a gramática, mas na prática do 

próprio ensino da gramática. Consequentemente, o professor Y, ao colocar o estudo da 

gramática em segundo plano, assim como nos mostra a transcrição abaixo, provoca dúvidas 

nos alunos, assim como nos mostra a sua concepção de ensino de língua estrangeira. 

 

Professor Y: Bem + aqui a gente vai trabalhar né+ um conteúdo mais 

gramatical+ mas sempre naquela perspectiva que eu falei pra vocês++A gente vai 

sistematizar depois né+ mas é +o /.../a experiência aqui né é colocar o texto como centro + 

como o objeto de estudo da gente+ né!  

(grifo nosso) 

 

Ao assistir a projeção desta aula, observa-se que no decorrer da aula surgiram 

muitas dúvidas por parte dos alunos sobre quais são esses elementos de introdução e retomada 

e de como eles funcionam no texto Percebíamos que os alunos não aceitavam, talvez porque 

não compreendiam a proposta de estudo da gramática a partir do texto. Entendemos, a partir 

disto, que o estudo sistematizado da análise linguística também deve acompanhar não só a 

concepção de linguagem e de gramática do professor de PLE, mas também deve atender as 

necessidades de aprendizagem do aluno, exigindo-se assim do professor que seja capaz de 

agilizar, em sala de aula, os diferentes usos gramaticais da Língua Portuguesa e transmiti-los 

de forma proficiente aos seus alunos. 

Há um conflito que envolve o professor Y e um aluno no tocante ao conhecimento 

sobre o conteúdo. Este fato ficou explícito quando um aluno questiona sobre o item lexical 

“mas”, ao resgatar o conhecimento gramatical de sua língua e considerar esse item como uma 

conjunção, mas que, de acordo com a explicação do professor Y, dentro da construção do 

texto, ele passa a ser um advérbio de oposição. 
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Professor Y: É porque aqui o diálogo como se a tirinha tivesse pegado de algo do meio 

pro final + certo? É como se antes + tivesse uma história antes + ela tivesse insistindo pro pai+ né + 

que +explicasse pra ela o programa do Vietnã++ Ela tava insistindo antes+ antes né? (E aqui a 

gente não pensa+ mas a gente percebe aqui pelo pronome “mas” + aliás, desculpa+ pelo adverbio 

“mas”++)  (grifo nosso) 

 

Esse conflito se instaura quando a professora denominou o elemento linguístico-

discursivo de pronome, em seguida pede desculpas e informa que é um advérbio. Um aluno 

então questiona se não é uma conjunção adversativa. Na sequência, o professor confirma que 

é um advérbio de oposição e pergunta se o aluno tem dúvida. O aprendiz aciona sua cultura 

escolar para informar que na língua de origem funciona diferente e insiste no fato de dizer que 

um advérbio deveria completar o sentido de um verbo. A partir desse momento, a turma 

silencia nas interações e compromete o processo de ensino e aprendizagem.  

Contudo, não é o suficiente saber apenas, por exemplo, que a conjunção “mas” é 

uma adversativa. Importante é saber também quem usou determinado item linguístico-

gramatical e por quê. Por isto o ISD parte do contexto de produção, pois vê o ensino dos 

elementos linguísticos considerando os seus papéis na comunicação. Assim, é necessário que 

o aluno saiba quem é a Mafalda e quais são as suas características, com vistas a compreender 

também itens linguístico-gramaticais daquele texto e porque surgem de determinada forma, a 

fim de criar um efeito de sentido. A gramática deve ser vista para entender isso, para 

compreendermos, nas diferentes situações de comunicação, as regras de utilização das 

categorias gramaticais, tendo em vista a forma linguística em seu pleno funcionamento nas 

interações sociais. 

O ensino da gramática a partir do texto revela, então, um grande problema a 

superar por parte de ambas as partes (do ensinar e do aprender), neste contexto. Ao perceber o 

conflito, o professor diz: 

 

Professor Y: É +mas aqui é um advérbio que de oposição++ É porque aqui a gente tá 

pegando como se fosse o curso da história+ né? Aqui teriam +ele ele está se opondo né+ ele está se 

opondo a alguma coisa que foi dita antes+ só que o o +a tirinha+ né +ela ela  + começa dá 

explicação dele+ entendeu? Tá certo? Então +é + vocês entenderam essa questão aí né? 

 

Se a proposta inicial foi muito boa, pois possibilita ao aprendiz estudar a 

gramática contextualizada, ao se deparar com situações conflituosas, o professor Y não 

demonstra a mesma segurança inicialmente apresentada. Esses conflitos acontecem, devido à 

complexidade do ambiente em que se ensina língua estrangeira, já que o professor deve lidar 

com culturas variadas e culturas com as quais, muitas vezes, não tem aproximação. A 
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dificuldade está exatamente em dosar as relações, ao estabelecer essas relações interpessoais 

de maneira harmoniosa, trabalhando, assim, o conteúdo que é importante também para os 

alunos. 

Entendemos que a ação do professor em sala de aula de PLE, em relação ao 

ensino de tópicos gramaticais, deve direcionar-se para a reflexão da apreensão das regras 

gramaticais que são mobilizadas pelo texto. Assim sendo, estaremos desenvolvendo uma 

autonomia no aluno para que ele possa, a partir da compreensão do funcionamento de 

determinado item linguístico-gramatical, agir em diferentes situações de comunicação, 

podendo utilizar conscientemente a gramática a partir do reconhecimento de seus objetivos 

comunicativos. Ao passo em que temos este posicionamento em relação ao ensino de 

gramática em sala de aula de português como língua estrangeira, devemos, também, estar 

preparados para atender a demandas outras dos alunos em relação ao próprio modo de tratar o 

conteúdo gramatical, já que trazem para sala de aula as suas próprias culturas do como estudar 

uma língua. Ao tratar da comunicação em sala de aula e do espaço da gramática, Almeida 

Filho (2012, p.86) afirma que: 

 

é importante lembrar que num processo marcado pelo predomínio da 

comunicação, a gramática explicitada na aula vai surgir sempre como uma 

decorrência do que estiver sendo tratado e merecerá momentos de 

explicação, ilustração e automatização de pontos que emergirem. Assim, o 

professor pode estar preparado (e deve estar, sempre que possível) para uma 

explicação que faça o máximo de sentido para os alunos que dela 

necessitarem em dados momentos 
 

Esse posicionamento nos remete ao seguinte questionamento: quais saberes estão 

implicados no agir professoral? Nesse sentido, vimos sobressair os saberes linguísticos e 

teóricos envolvidos no saber fazer do professor Y. Assim, em sala de aula de PLE, devemos 

estar preparados não somente para responder aos questionamentos dos alunos quanto às 

formas da língua, mas devemos ser capazes de sistematizar didaticamente o conhecimento 

linguístico, atrelando as formas às funções das unidades gramaticais que são materializadas 

nos textos e incorporadas aos gêneros de texto.  

Observamos que professor Y, ao ensinar o que é coesão nominal, como ela se 

apresenta no texto e como podemos realizá-la através das categorias gramaticais, não 

consegue encontrar uma estratégia didático-pedagógica para realizar uma sistematização. 

Podemos constatar este fato através da ancoragem de seu discurso, ao ensinar os itens 

gramaticais, a um discurso voltado para o seu conhecimento teórico. Desta forma, ao ensinar 

como os elementos linguístico-gramaticais funcionam para que haja uma coesão nominal, o 
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professor Y se utiliza de uma metalinguagem teórica com vistas a alcançar uma possível 

compreensão dos alunos.  

 

Professor Y: E +a gente tem essa retomada é a que cria-se  que é a chamada em 

linguística de cadeia anafórica+ né? Então tem um referente que são +o que é que é colocado aqui 

em cena e vai se criar toda uma cadeia anafórica de retomada do que se colocou++ 

É assim que +que +se se constrói essa + essa+o que eu tou chamando cadeia 

anafórica+ né? Certo? Vocês tão entendendo? Eu tou utilizando termos da linguística+ né? Mas 

+eu acho que com os exemplos que eu vou dando+ dá pra vocês né+ entenderem aí++ 

(grifo nosso) 

 

Observarmos, nitidamente, que a linguagem utilizada na explicação sobre os 

elementos gramaticais passou a ser uma variante complicadora. Os alunos passam a não mais 

responder às interações e o professor Y assumiu um discurso que dificulta a compreensão da 

turma. Ele se ancora em seu próprio conhecimento teórico como uma tentativa, 

conscientemente ou não, de não fornecer explicações pautadas na gramática tradicional, 

reforçando assim a sua concepção de ensino da gramática.  

Podemos também observar este posicionamento no questionário aplicado ao 

professor Y, quando responde sobre a importância do ensino das regras gramaticais da língua 

portuguesa para os alunos de PLE, ao afirmar que O ensino das regras gramaticais é muito 

importante, mas não são tudo o que o aluno necessita. A gramática é uma parte constitutiva 

do texto, mas não é a única parte que o constitui. Fazer com que o aluno compreenda que, 

por exemplo, o pronome faz uma retomada no texto é mais importante que classificá-lo. 

A partir do momento em que a unidade de ensino da análise linguística é o texto, 

possibilitamos a apropriação por parte dos aprendentes de PLE de estratégias que lhes 

possibilitam exercer a sua função social, capazes de interagir e realizar tarefas sociais no meio 

sociocultural da língua-alvo em que estão imersos. Desta forma, tratando-se do espaço de 

ensino e aprendizagem de PLE de um verdadeiro palco heterogêneo, quanto à diversidade de 

indivíduos e de culturas presentes em aula, cabe ao professor de PLE adotar um conjunto de 

estratégias pedagógico-didáticas que favoreçam o desenvolvimento do aluno de PLE 

enquanto um cidadão atuante na comunidade em que está inserido. 

O professor Y assistiu às cenas das aulas, que ora analisamos,  em que trabalhou 

as seguintes classes gramaticais: substantivo, pronome, adjetivo e advérbio como elementos 

linguísticos responsáveis pela realização da coesão nominal no texto, já que esta era a 

proposta de sua aula.  
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Professor Y: Eu queria trabalhar coesão nominal + né +colocando o texto como centro + 

né + para que os alunos compreendessem o português como é que a gente faz a coesão nominal++E 

ao mesmo tempo é +explicar pra eles porque que a gente não tava trabalhando a gramática 

tradicional++ Porque eles ficavam o tempo todo é +é +forçando+ né + e :: perguntando quando era 

que a gente ia trabalhar a gramática tradicional+ a classificação né + é :: gramatical+ a 

classificação dos elementos na gramática e :: não é a proposta né trabalhar dentro dessa 

perspectiva++ 

 

Vimos que a estratégia do professor era trabalhar os elementos gramaticais a partir 

do texto, já que a sua orientação teórica é baseada num ensino produtivo de língua com base, 

conscientemente ou não na gramática. Por isto, o texto era a sua unidade de ensino da língua 

portuguesa para os alunos estrangeiros, a fim de que eles compreendessem não a unidade 

lexical por ela mesma, mas a partir da sua utilização para a compreensão e produção do texto. 

De acordo com a resposta dada ao questionário aplicado, o professor Y declara que a sua 

abordagem de ensino de língua é comunicativa, pois acredita que os elementos gramaticais 

vistos de forma descontextualizada não promovem um ensino voltado para a comunicação. 

Assim sendo, o professor justifica porque trabalha a partir do texto. 

 

Professor Y: Eu trabalhei com o gênero tirinha + que é um gênero curto +é :: que tem 

linguagem verbal e não-verbal+ mas que tem uma ironia + então você trabalha muitos aspectos da 

linguagem+ né +a partir da tirinha e eu trabalhei né dentro da proposta do ISD que foi a orientação 

que a coordenadora deu pra gente né + sempre trabalhar com a gramática né  + mas sempre com 

base muito no ISD++ 

 

Compreendemos que o ensino da gramática, sobretudo num processo reflexivo, 

deve levar em consideração a movimentação dos recursos linguístico-gramaticais na 

construção composicional do gênero de texto. Desta forma, o ensino contextualizado da 

gramática deve partir da análise linguística levando em conta o efeito da mobilização destes 

recursos linguístico-gramaticais e discursivos para a co-produção dos sentidos veiculados no 

texto.  O estudo da gramática pelo viés da análise da produção dos sentidos é importante, pois 

leva em consideração não somente o arranjo composicional do gênero textual, mas também as 

marcas linguísticas e enunciativas do autor/produtor, tendo em vista  o contexto de produção 

que está implicado na leitura e produção dos mais variados textos. 

Apesar de utilizar o gênero de texto como um instrumento de ensino que 

possibilita o ensino da gramática a serviço da compreensão e produção do texto, o professor Y 

demonstra não conseguir realizar de forma satisfatória, em sua prática profissional, o estudo 

de uma gramática contextualizada. Segundo o professor Y, o seu propósito, em vez de mostrar 

e fazer com que os alunos automatizem um quadro de conjugações é fazer com que eles 
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entendam a funcionalidade da estrutura da língua. Porém, também constatamos, quando da 

exposição do professor Y à situação de autoconfrontação, que seu discurso expressa uma 

dificuldade explícita em relação ao trabalho com estrutura da língua de forma contextualizada. 

Alega, neste momento, que a sua dificuldade em ensinar a gramática está relacionada ao fato 

de não possuir a formação em português língua estrangeira. 

 

Professor Y: Então + algumas das minhas aulas eram muito meta-aula+ de :: explicar 

pra eles porque é que eu tava usando aquele procedimento++ Então eu dizia né+ que queria 

trabalhar coesão nominal + pra quê que servia a coesão nominal+ né +tentando não utilizar termo 

técnico+ que pra mim era difícil não utilizar com o aluno um termo técnico porque eu não tenho 

assim muita experiência de sala de aula +é :: principalmente com aluno que não é do curso de 

Letras+ que é o caso++  (grifo nosso) 

 

Como observamos neste exemplo o professor se detêm na explicação dos 

procedimentos e não à descrição deles. No estudo dos elementos linguísticos que possibilitam 

um concatenamento coeso das ideias no texto com vistas a criar determinados efeitos de 

sentido, o professor Y desenvolve sua aula sobre as classes gramaticais: substantivo, adjetivo, 

pronome e advérbio, a partir da sua função textualizadora de articular ideias que são 

construídas no gênero. O gênero utilizado pelo professor Y é a Tirinha, e propõe que o estudo 

dos elementos gramaticais fosse visto a partir da sua função de introdução e retomada de 

ideias e referentes no texto. 

 

Professor Y: Trabalhar a coesão nominal e coesão verbal né a partir da função de 

introdução e de retomada+ certo? (...)Eu fiz algumas questões né+mostrandocomo os elementos 

gramaticais é :: fazem essa função de introdução e essa função de retomada+ né? Então como é que 

os pronomes retomam + como é que os substantivos é :: introduzem novos elementos então foi essa 

+é+ foi isso que eu fiz+ né+ em casa e :: em aula fui discutir essas questões que eu tinha feito+ né? 

(grifo nosso). 

 

A sua tentativa de instruir, por não encontrar outros meios, através de seu próprio 

entendimento científico da língua e de como esses elementos se comportam na construção de 

um texto é justificado quando diz que: 

 

Professor Y: É :: trabalho muito com formação de professores + mas de Língua 

Portuguesa que é outra /.../ você consegue utilizar a metalinguagem né e com aluno normal você não 

consegue utilizar a metalinguagem++ 

 

Vejamos que o professor não encontra outros meios de sistematizar de forma mais 

didática a utilização dos elementos gramaticais e da sua dificuldade em usar a própria língua 
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como meio de explicação para as próprias operações linguísticas. A declaração de sua 

inabilidade para instruir de forma que não seja por meio de uma metalinguagem de caráter 

científico, poder ser reafirmado no questionário aplicado, ao perguntarmos: “No momento da 

interação professor-aluno em sala de aula de PLE durante uma explicação sistemática acerca 

da língua, qual é a estratégia usada por você para ensinar a gramática?”. A resposta dada 

corrobora com a nossa verificação acima, pois o professor Y diz que Normalmente, parto do 

texto.Vou interrogando os alunos com relação ao que eles sabem da gramática tradicional. 

Depois, vou contrastando ao que o texto apresenta. Como disse, há uma dificuldade de 

sistematização e de seleção dos conteúdos gramaticais. (grifo nosso) 

Observamos que há intenção de um ensino em que não seja colocado como foco 

principal o ensino de regras linguísticas para a construção de textos, mas que para possibilitar 

essa construção é necessário que essas regras sejam vistas dentro de um quadro funcional, em 

razão de os elementos linguísticos serem definidos de acordo com as peculiaridades de cada 

situação de comunicação. A sua intenção de ensino dos elementos gramaticais fica muito bem 

evidenciada e apresenta-se como significativa para que os alunos aprendam a utilizar esses 

elementos a partir de seus objetivos, da adequação ao gênero e do reconhecimento de quando 

o elemento linguístico estiver inadequado à situação, contudo afirma que “há uma 

dificuldade de sistematização e de seleção dos conteúdos gramaticais”. No decorrer da 

aula o posicionamento de não saber como sistematizar o ensino dos elementos gramaticais 

através da operação linguística de coesão nominal, objetivando a compreensão de como esses 

elementos introduzem e retomam no decorrer de um texto os seus referentes, é reforçado 

quando diz “é mais ou menos nessa linha que a gente vai trabalhar esse curso, tentando 

ver uma forma de sistematizar esses elementos”. 

Concluímos desta análise das cenas de sala de aula, ministrada pelo professor Y e 

das reflexões obtidas através da sua exposição à uma situação de autoconfrontação,que a 

proposta apresentada para o ensino do português como língua estrangeira busca a formação de 

um falante que seja capaz de se comunicar através de textos organizados mediante o 

reconhecimento e uso de operações linguísticas (mecanismo de textualização), que podem ser 

dominadas e possibilitam o desenvolvimento de capacidades de linguagem. 

Porém, a inexperiência relatada pelo professor Y durante a autoconfrontação, 

revela uma disjunção em relação à aplicação desses saberes em sala de aula, já que declara 

não conseguir didatizar nem sistematizar as suas instruções. Tais instruções são ancoradas por 

um conjunto de noções teóricas que dificulta a construção por parte dos alunos de um 

entendimento sobre o uso e a recorrência do aparecimento de elementos gramaticais a fim de 
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introduzir e retomar uma ideia e também de poder desenvolvê-la de forma interligada à sua 

ideia principal, a partir do uso de elementos gramaticais e linguístico-discursivos que 

permitem uma retomada de parte do texto ou de grandes blocos textuais. 

A atividade proposta está em relação conjunta com a sua prática em sala de aula, 

já que esta é a norteadora da instrução sobre o uso dos elementos gramaticais a partir da 

função que desempenham na língua. Todavia, na atividade também há uma relação disjunta às 

suas reflexões sobre o seu agir no ensino dos elementos responsáveis por fazer a coesão 

nominal no texto, já que declarou sentir dificuldades em sistematizar o conhecimento 

produzido e de selecionar os conteúdos gramaticais que atendam às necessidades dos alunos.  

O distanciamento evidenciado através da disjunção entre o dizer e o fazer do 

professor Y, levando em consideração a sua falta de formação na área do português como 

língua estrangeira,nos evidencia que a sua concepção de linguagem e de gramática respondem 

apenas teoricamente às questões epistemológicas do ISD e nos mostra claramente um 

problema, que é a dificuldade em transposição didática. Assim sendo, a falta de uma 

abordagem didática para articular o ensino da língua através da leitura e produção de texto às 

atividades de inferência e codificação das regularidades, dificulta a aprendizagem da língua 

voltada para a comunicação e da construção de textos de forma a produzir e arquitetar os 

sentidos pretendidos. 

Acreditamos que o ensino de língua, tanto materna quanto estrangeira, deve ser 

destinado a preparar o aluno para lidar com a linguagem em suas diversas situações de uso e 

manifestações. A teoria do ISD tem muito a contribuir com o ensino de línguas, ao 

compreender que nos comunicamos produzindo textos (ação de linguagem) em formato de 

gêneros (atividade de linguagem), e por isso, os gêneros não devem ser um pretexto para o 

ensino de regras prescritivas, mas como uma abordagem que envolve a utilização produtiva 

dos elementos gramaticais em articulação a uma situação de ação específica.  

Dessa forma, Bronckart, unindo a teoria de Vygotsky (1988) e de Bakhtin (1992), 

propõe um modelo de análise textual, a partir do reconhecimento do contexto de produção do 

discurso, da infraestrutura textual, dos tipos de discurso, dos mecanismos enunciativos e de 

textualização. Estes fatores permitem estabelecer na produção e compreensão dos textos, as 

progressões textuais a partir das devidas coesões, para falar sobre o tema, para se posicionar 

quando fala sobre algo, ou seja, explicita que para se construir um texto é preciso saber da 

gramática da língua e do texto. E, já que para nos comunicar precisamos construir textos, 

vemos nesta proposta a grande razão do ensino da gramática e dos elementos linguístico-

discursivos que proporcionam a realização do uso dos mecanismos de textualização. 
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 Por toda ação de linguagem ser materializada em gêneros textuais é que se faz 

relevante pensar em fatores que permitem uma produção linguageira significativa.  

Assim, é importante a compreensão das características que fazem com que o texto 

seja um texto e não apenas uma sequência de frases ou palavras, mas antes entendê-lo como 

um componente do saber linguístico dos falantes. Por isso, para que algo dito por um falante 

se constitua em texto, é preciso que esta sequência de palavras ou frases se apresente para os 

interlocutores como um conjunto articulado e dotado de sentido, que seja pertinente e 

adequado à situação de interação em que ocorre. Entender como as operações de textualização 

acontecem é necessário para que o produtor se aproprie dos recursos linguísticos, de forma a 

integrar um todo inteligível. Desta forma, a língua se coloca à disposição dos usuários através 

de vários recursos que podem indicar, na produção dos textos, as possíveis relações que 

desejarem construir, de acordo com seus propósitos comunicativos, entre os elementos 

linguísticos. 

Ao conceber um ensino de línguas que parta de uma visão funcional, passa-se a 

considerar as diferentes formas e situações de uso da linguagem, ao dar condições ao produtor 

de textos orais e escritos de identificar e reconhecer os diferentes fenômenos linguísticos a 

partir da ocorrência do texto, da função do gênero, do registro, da variedade da língua e dos 

fatores que o condicionam. Desta forma, a gramática passa a ser vista em função das 

operações linguísticas que permitem ao falante construir textos adequados aos contextos em 

que o fenômeno linguístico acontece. A compreensão de uma gramática que está a serviço dos 

falantes, ao articular suas construções e escolhas linguísticas de acordo com as diferentes 

situações de interação, faz com que os recursos linguísticos sejam selecionados e executados 

conforme a intenção comunicativa do falante e da sua consciência da escolha dos elementos 

linguísticos que produzirão o efeito pretendido. 

Igualmente interessante é investigarmos como todo o aparato teórico apresentado 

pelo professor Y se materializa no discurso produzido durante a interação em sala de aula 

através do material didático. O material didático foi elaborado pelo próprio professor e é o 

principal norteador do seu discurso produzido em sala de aula, ao ensinar gramática. 
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5.2.2 A coesão nominal no material produzido pelo professor 

 

No item precedente, focalizamos a aula de gramática, observando e analisando no 

discurso produzido em sala de aula, como o professor realiza a análise linguística em um 

texto. Aqui nosso foco será a análise do material didático. Isto é relevante, pois ele é a 

materialização da proposta de ensino de língua por parte do professor. Em nossa pesquisa, o 

discurso do professor em sala de aula de PLE é basicamente orientado pela atividade que ele 

propõe. Buscamos, então, investigar as atividades propostas pelos professores a fim de saber 

se elas podem promover o desenvolvimento da capacidade linguístico-discursiva dos alunos 

em sala de aula de PLE. 

A proposta do estudo das capacidades linguístico-discursivas no material 

produzido pelo professor advém da proposta de um ensino produtivo de gramática, em que o 

texto é colocado como objeto de estudo de outros elementos que constitui a língua, inclusive 

os que fazem parte da gramática da língua. Observaremos como o professor está utilizando os 

gêneros textuais para propor atividades de compreensão e produção de textos com vistas a um 

ensino de gramática que promova o desenvolvimento das capacidades de linguagem, em 

especial, da capacidade linguístico-discursiva. 

Investigaremos esses fatores supracitados em todas as atividades produzidas pelos 

professores e utilizadas nas aulas de PLE. Para tanto, fizemos o levantamento das atividades 

propostas pelos professores. Investigamos alguns aspectos em específico, tais como: 

identificar se o ensino de língua se dá a partir dos gêneros e quais são eles, e identificar como 

os comandos dessas atividades possibilitam o desenvolvimento da capacidade linguístico-

discursiva dos alunos. 

Dentro da perspectiva de que o gênero é constituidor de atividades sociais em que 

as ações de linguagem se materializam é que se dá o ensino e aprendizagem do que “seriam as 

operações de linguagem necessárias para essas ações, operações essas que dominadas 

constituem as capacidades de linguagem” (LABELLA-SÁNCHEZ apud MACHADO, 2005, 

p. 258).  

Schnewly e Dolz (2004) propuseram a distinção de três ordens de capacidade de 

linguagem exigidas para a concretização de uma ação de linguagem em uma determinada 

situação de comunicação: a capacidade de ação, a capacidade discursiva e a capacidade 

linguístico-discursiva. Os autores explicitam que embora essas capacidades de linguagem
18
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Os conceitos de capacidade de linguagem e das suas operações linguísticas se encontram definidas no capítulo 

da Fundamentação Teórica. 
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sejam descritas separadamente com fins avaliativos ou de produção de material didático, elas 

são constituídas pelos três níveis acima descritos e decorrem da prática de linguagem e que, 

assim, em todo e qualquer ato comunicativo elas funcionam de forma engrenada, todas são 

utilizadas no ato da comunicação ao mesmo tempo. 

Labella-Sachéz (2008) explicita que a noção das capacidades de linguagem de 

funcionarem, no trabalho com o ensino e aprendizagem da compreensão e produção de textos, 

de forma engrenada é adequada, pois a separação absoluta dessas capacidades produzem 

diferentes significações para o seu estudo. A partir desse entendimento, investigaremos 

através das atividades produzidas pelos professores, como elas podem promover o 

desenvolvimento, especificamente, da capacidade linguístico-discursiva dos alunos, 

considerando também na promoção desta capacidade as demais capacidades de linguagem, a 

de ação e a discursiva. 

O ensino destas operações linguísticas em sala de aula de PLE é importante, pois 

elas são responsáveis pelos elementos gramaticais (mecanismo de textualização), que serão 

vistos a partir da construção do texto, ou seja, de forma contextualizada. A capacidade 

linguístico-discursiva envolve as seguintes operações linguísticas propostas por Bronckart 

(1999): operações de textualização, operação de construção de enunciados e escolhas lexicais. 

Vale salientar que todas as atividades dos professores sujeitos da pesquisa serão 

investigadas a partir dessas categorias explicitadas.  Contudo, neste momento investigaremos 

o discurso do professor Y, na proposta de sua atividade para ensinar a operação linguística de 

coesão nominal. Constatamos no discurso da autoconfrontação que o professor Y tem como 

ponto de partida, para o ensino de alguns elementos gramaticais responsáveis por fazer a 

coesão nominal, o gênero de texto Tirinha. Isso é corroborado quando o professor fala sobre 

sua proposta de ensino: 

 

Professor Y: Eu trabalhei com o gênero tirinha+ que é um gênero curto+ é+que 

tem linguagem verbal e não verbal+ mas que tem uma ironia+ então você trabalha muitos 

aspectos da linguagem+ né+a partir da tirinha e eu trabalhei dentro da proposta do ISD que 

foi a orientação para o Curso+ sempre trabalhar a gramática né+ mas com base muito no 

ISD++ Trabalhar a coesão nominal e coesão verbal a partir da função de introdução e de 

retomada+ certo? Eu fiz algumas questões né+ mostrando como os elementos gramaticais é 

+fazem essa função de introdução e essa função de retomada +né? Então como é que os 

pronomes retomam+ como é que os substantivos é +introduzem novos elementos então foi 

essa +é + foi que eu fiz em casa e + em aula fui discutir essas questões que eu tinha feito++ 

 

O professor Y segue a orientação de Circurel (1989 apud Leurquin, 2001) para 

planejar sua aula de leitura. Assim, a partir das orientações recebidas, o professor Y organiza 
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a atividade que norteará o seu discurso em sala de aula de PLE em dois blocos. O primeiro 

bloco é o da pré-leitura e o segundo da leitura com objetivo. E ainda dentro deste segundo 

bloco, propõe uma questão para re-ligar os conhecimentos. Primeiramente, o professor Y 

instrui os alunos para uma reflexão a respeito do contexto de produção da tirinha. Desta forma 

ele visa, primeiramente, à mobilização da capacidade de ação, ao abordar o contexto de 

produção da tirinha, por parte dos alunos. Os comandos das questões trazidos no primeiro 

bloco, chamado pelo professor de pré-leitura, estão relacionados à tirinha: 

 

 

 

1- Que gênero de texto é esse? Quais as características dele? Onde eles circulam? 

2- Você conhece essa personagem? Quais as características dela? 

Podemos observar que os comandos 1 e 2 trazem implicitamente o conceito de 

linguagem que também nos dão pistas da concepção de gramática do professor Y e, 

consequentemente, da sua abordagem de ensino. Bronckart, baseado em Bakhtin (1992), 

defende que textos são produtos da atividade de linguagem em funcionamento permanente 

nas formações sociais. E, de acordo com a necessidade, o interesse, as questões específicas, 

essas formações elaboram diferentes espécies de textos, que apresentam características 

relativamente estáveis. A essas espécies de textos produzidos, o autor denomina gênero de 

texto.  

Entendemos, dessa forma, que a tirinha nessa atividade não está esvaziada das 

características de seu contexto de produção. Ao se utilizar do gênero, no caso a tirinha, como 

um instrumento de ensino da língua e de sua gramática, o professor Y considera não mais os 

elementos gramaticais isoladamente, mas permite um estudo funcional destes elementos. 

Após a discussão das questões relativas ao contexto em que a tirinha é produzida, 

de suas características estruturais, do reconhecimento de seus personagens, o professor Y 

parte para o segundo bloco da atividade em que vai explicar as classes gramaticais: 



 

113 

 

 

substantivo, pronome, adjetivo e advérbio. Explicita em sala de aula que esses elementos 

serão estudados a partir da sua função: a de deixar o texto coeso. 

 

Professor Y: Então o que a gente tá trabalhando aqui os elementos de coesão 

nominal++ Então+ como é que a gente faz essa coesão nominal++ Conseguem compreender 

o que é coesão nominal? Por exemplo+ a gente vai ver aqui né+ os substantivos+ os 

pronomes+ os adjetivos e os advérbios++ Eles são elementos que dão liga ao texto + o que 

fazem o texto ficar coeso+ né? 

 

Essa abordagem adotada pelo professor Y para o ensino dos elementos 

gramaticais é bastante produtiva, pois dá uma significação não só para as formas linguísticas 

isoladamente, mas antes ao atrelamento dessas formas às suas funções, a partir da construção 

dos sentidos no texto. 

O segundo bloco da atividade denominado de leitura com objetivo, traz as 

seguintes questões: 

1- Quem são os personagens colocados em ação no texto? Mostre, com passagens 

do texto ou com apresentação das figuras, a introdução desses personagens na ação em curso? 

2- Como esses personagens são retomados no curso da ação? Mostre essa 

retomada com passagens do texto. 

3- No primeiro quadro, o advérbio Mas, que marca uma ideia de oposição, está 

introduzindo o ponto de vista de que personagem? A que ideia esse personagem se opõe? 

4-No segundo quadro, o personagem que fala com Mafalda mostra o seu ponto de 

vista com relação ao assunto. Qual é esse ponto de vista? Mostre os recursos (verbais e não-

verbais) utilizados pelo autor para marcar esse posicionamento. 

5-No segundo quadro, há uma introdução do advérbio, MAS que marca uma voz 

de oposição no texto. Qual é a voz que se manifesta e qual o efeito de sentido dessa voz no 

texto? 

6-No quadro quatro, há uma quebra de expectativa, que é típica do gênero tirinha. 

Qual é essa quebra? Como ela se manifesta no texto? 

O comando da questão 1 leva em consideração a apresentação das imagens, que 

funcionam como um elemento de introdução dos personagens, sendo estas imagens típicas da 

estrutura da tirinha. O professor Y explica no momento da aula que o gênero Tirinha é um 

gênero que tem tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não-verbal. 

O comando da questão 2 aborda os elementos de coesão nominal responsáveis 

pela retomada dos personagens da ação, ou seja, dos pronomes e dos adjetivos. “O 
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substantivo aqui ele serve para introduzir um elemento e a gente vai criar uma cadeia...né, 

que vai retomar essa personagem. Através de quê principalmente. Dos pronomes...e dos 

adjetivos”. Pelo comando desta questão, constatamos que o professor Y possui uma visão 

funcional de gramática do seu ensino, pois ela é trabalha de forma distinta, contextualizada, 

priorizando a utilização da estrutura linguística a fim de alcançar um determinado objetivo, 

um sentido dentro do texto. 

O comando das questões 3, 4 e 5 objetiva mostrar como o advérbio “mas” pode 

exercer uma função de oposição da visão do personagem dentro do texto. No momento da 

aula, o professor Y é questionado, por um aluno, sobre o item lexical “mas” significar, no 

desenvolvimento do diálogo entre Mafalda e seu pai, um advérbio, pois ele o entende como 

conjunção. Observamos que o professor Y, a partir desta pergunta, busca em seu repertório 

teórico uma explicação para o funcionamento desses elementos. 

 

Professor Y“(...) Ele é um advérbio+ que não é esvaziado de significação+ ele 

tem um sentido++ Quando você coloca um “mas”+ necessariamente+ você sabe que a ideia 

que vem depois é de oposição (...) isso já é definido na língua++ 

 

A falta de experiência do professor Y faz com que sua aula, segundo ele próprio 

afirma, quando exposto a uma situação de reflexão sobre sua ação em sala de aula, seja uma 

meta-aula.  Eu queria explicar pra eles porque que a gente não tava trabalhando a gramática 

tradicional. Então a minha fala sempre é...um pouco de meta-aula. Este posicionamento de 

não conseguir didatizar as explicações sobre a utilização dos elementos gramaticais a serviço 

do texto, para estabelecer a coesão nominal também é evidenciado no questionário respondido 

pelo professor, ao afirmar que As vezes, o difícil é fazer a sistematização desses elementos 

gramaticais para que o aluno tenha acesso a metalinguagem. Então se o aluno não constrói 

um entendimento satisfatório de como funcionam esses elementos gramaticais no texto por 

conta da utilização de uma linguagem especializada por parte do professor, consequentemente 

este aluno não desenvolverá satisfatoriamente a sua capacidade linguístico-discursiva. 

 A proposta para que os alunos entendessem como funcionava na prática alguns 

dos elementos gramaticais que fazem a coesão nominal nos textos é realizada no comando da 

questão 6. Esta questão vai tratar especificamente do gênero, da sua função comunicativa. O 

professor Y busca, através do comando desta questão promover primeiramente a mobilização 

da capacidade de ação dos alunos, para que eles posteriormente mobilizem a capacidade 

linguístico-discursiva. A mobilização da capacidade de ação se dá a partir, inicialmente, do 

reconhecimento de um dos fatores que fazem parte do estilo composicional do gênero tirinha, 
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isto é, da quebra de expectativa, e de como os elementos gramaticais funcionam em prol da 

construção desse fator para gerar um determinado sentido. 

Na aula o professor explicita que: 

 

Professor Y: (...)A tirinha+ normalmente ela trabalha com isso+ com essa quebra de 

expectativa+ né? Você acha que + vai ter um final+ né? Acha que às vezes as pessoas tão tratando às 

vezes de uma coisa+ acha que as vezes de outra+ acha que vai ter um final e tem outro++ Então isso 

no humor+ na piada também+ a gente sempre + sempre + tem essa quebra de expectativa que é o que 

normalmente gera o riso+ né? 

 

Dentro desta atividade, há uma proposta de produção oral. Esta questão está 

presente dentro do segundo bloco da aula “leitura com objetivo”, e que também norteou a 

produção oral dos alunos, com fins de que eles realizassem na prática esta operação de coesão 

nominal. A questão propõe “Re-ligar os conhecimentos”, através do seguinte comando 

“Normalmente, a escola tende a esvaziar a formação das crianças do contexto sócio-

histórico. Na sua opinião, qual a implicação desse esvaziamento para a formação dessas 

crianças”?Observamos que há uma predominância do contexto, das informações contextuais 

e pragmáticas presentes no texto. 

Percebemos que o propósito do professor Y é de instruir para que os alunos 

exponham as suas opiniões, ou seja, verbalizem, a partir do entendimento de que alguns 

elementos gramaticais auxiliam na construção de textos coesos em língua portuguesa, que  

possibilita realizar a coesão nominal com vistas a introduzir e retomar esses elementos. Por 

isto, utilizando estes mecanismos de textualização eles terão a possibilidade de construir os 

sentidos que eles intencionam produzir, desenvolvendo assim a capacidade linguístico-

discursiva, tanto na produção como compreensão de textos. 

O professor Y sempre explicava como iria trabalhar. Contudo, na sala de aula não 

cumpria a aula, porque dizia que não tinha experiência. No momento da conclusão da aula, o 

professor Y justifica o seu método de trabalho e diz que: 

 

Professor Y: É + mais ou menos + nessa linha que a gente vai trabalhar esse curso+ 

tentando ver como é uma forma que a gente vai sistematizar essa dúvida que você teve + né? É + 

sistematizar + /.../ o que a gente tá vendo aqui +a gente viu aqui né +a coesão nominal + como é que 

ela se dá +né + principalmente /.../ vimos alguns elementos que fazem essa coesão nominal né + os 

pronomes né+ os advérbios +é +os adjetivos + né + como é que eles fazem + eles constroem essa 

coesão nominal no texto+ e +vamos tentar trabalhar nessa linha+ né? De:: ser um ensino mais 

funciona+ né?  (grifo nosso) 
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Assim, deixa-se explícito que a dúvida do aluno, surgida em determinado 

momento da aula em relação à classificação do item lexical “mas”, de entender esse elemento 

a partir de uma visão da gramática da língua, que faz parte da sua própria representação de 

como devem ser vistos os elementos gramaticais ou de entender a partir da instrução nocional 

trazido pelo professor Y através de seu conhecimento científico da língua, não é suprida. 

Apesar de afirmar que (...) nessa linha que a gente vai trabalhar esse curso (...), de não ver 

as categorias lexicais estanquemente, mas sim a partir da atuação linguística, ou seja, 

pragmática, funcional desse elemento integrado à gramática, o professor Y também afirma 

neste mesmo momento que tentará (...) ver como é uma forma que a gente vai sistematizar 

essa dúvida que você teve(...), deixando assim a sua posição de trabalho com a gramática, 

quando diz que (...) vamos tentar trabalhar nessa linha, né? De...ser um ensino mais 

funcional, inconsistente. 

Esse posicionamento é reforçado também em diferentes momentos do discurso do 

professor Y, quando declara (...) vamos tentar mesclar com um pouco de gramática 

tradicional também né...e ver a funcionalidade dessa...dessa...gramática, né, no texto(...) 

para os alunos em sala de aula que demonstravam não entender a proposta de ensino do 

professor, e reafirmado na resposta dada ao questionário, quando da pergunta “No momento 

da interação professor-aluno em sala de aula de PLE durante uma explicação sistemática 

acerca da língua, qual é a estratégia usada por você para ensinar da Gramática?ao dizer que 

Normalmente, parto do texto. Vou interrogando os alunos com relação ao que eles sabem da 

gramática tradicional. Depois, vou contrastando ao que o texto apresenta. “Como disse, há 

uma dificuldade de sistematização e de seleção dos conteúdos gramaticais. 

Vemos que a proposta de ensino da gramática da língua por parte do professor Y é 

pautada pelo estudo das funções que eles exercem no texto, dos mecanismos que possibilitam 

uma construção coesa do texto, considerando a estrutura e os propósitos comunicativos do 

gênero textual, contudo observamos também que há certo conflito entre o estudo funcional 

dos elementos gramaticais e o seu estudo tradicional, causando um distanciamento entre o que 

se propõe a fazer na sala de aula e o seu dizer em momentos de reflexões sobre este agir. 

 

5.3 Analisando Aula 2 

 

5.3.1 O estudo dos verbos através do gênero musical Samba 
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Esta aula, ministrada pelo professor Y, tem como objetivo primeiro informar 

sobre como seriam desenvolvidas as avaliações na turma. O segundo objetivo, voltado para o 

conteúdo da aula, é o de refletir sobre o contexto de produção da música, já que a partir do 

gênero musical samba se poderia tratar sobre a cultura do Brasil. 

A aula do professor Y subdivide-se em partes e temas. A primeira parte da aula 

tem como temática principal a explicação de como serão as avaliações na turma e do conteúdo 

destas avaliações. Propõe uma apresentação oral sobre os atos culinários das regiões do Brasil 

e uma produção escrita, sendo selecionado para tal o gênero artigo de opinião. Esta primeira 

parte da aula se desdobra em outras temáticas, tais como: divisão de duplas, explicação e 

exemplificação detalhada sobre como deveriam fazer e do que deveriam tratar na 

apresentação oral, atos culinários e alimentares de algumas regiões do Brasil. 

Na segunda parte, o professor Y inicia o conteúdo da aula. Põe em evidência o 

tema da aula em questão: o samba brasileiro. A apresentação e exposição da aula sobre o 

samba, leva em consideração principalmente o contexto histórico e social que originou esse 

ritmo e os tipos de samba. Utiliza como instrumento de ensino o gênero de texto Canção do 

gênero musical samba. Esta segunda parte da aula se desdobra nas seguintes temáticas: os 

instrumentos utilizados no samba, o pagode tradicional e o romântico, as raízes do samba 

brasileiro e o preconceito, o pré-carnaval e o carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro.  

Na terceira parte, a turma escuta a música “Não deixe o samba morrer”. A turma é 

instigada através de perguntas feitas pelo professor Y para classificar sobre o tipo de samba 

que faz parte desta música e da interpretação da letra da música a fim de identificar em que 

região e que parte da população do Brasil relaciona-se com a música em questão. Os 

desdobramentos partem para o tratamento das seguintes temáticas: ritmos do samba, carnaval, 

comunidades e escolas de samba do Rio de Janeiro, o sambódromo. 

Na quarta e última parte da aula, o professor Y retoma explicitamente uma parte 

da letra da música e vai tratar sobre o espírito do carnaval do Rio de Janeiro. A partir deste 

trecho da música, outras temáticas são postas em evidência: os morros da cidade do Rio de 

Janeiro, a relação entre violência e política, situação de violência explicitando o que é e como 

acontece o chamado Arrastão, trata-se linguisticamente do sentido da palavra Arrastão, da 

disparidade econômica entre ricos e pobres como um fator de violência, do compartilhamento 

de algumas experiências do professor Y, de seu trabalho em uma comunidade carente, dos 

utilizadores de craque e a geração da violência. Nesta parte, encerra-se a interpretação do 

texto. 
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Como podemos observar da divisão dos momentos da aula do professor Y, que o 

seu objetivo principal foi o de trabalhara interpretação da letra de uma música de samba, com 

vistas a tratar da cultura brasileira. Para tanto, focaliza o contexto sócio histórico e cultural 

que auxilia na interpretação da música e que, por sua vez, permitirá tratar de um contexto 

mais amplo, o do carnaval no Brasil. 

Sabemos que o ensino a partir de gêneros textuais nos permite ampliar o 

tratamento de diferentes aspectos da língua, seja ela materna ou estrangeira. Em nosso caso, 

os gêneros são utilizados como um instrumento de ensino e aprendizagem do PLE, pois 

possibilita estudarmos a língua portuguesa a partir de seu contexto de uso, dando significado 

tanto à compreensão como à produção dos textos. Baseados nos postulados teórico-

metodológicos do ISD para a análise do gênero, contemplamos um ensino do PLE que 

possibilite aos aprendizes o desenvolvimento de suas capacidades de linguagem, ou seja, que 

adquiram o conhecimento para além do conhecimento de uma gramática descontextualizada 

da língua. É necessário, desta forma, conhecer o funcionamento da língua a partir das suas 

diversas situações de uso, a fim de que os falantes adequem-se aos vários cenários linguísticos 

bem como culturais de utilização da língua, podendo atuar como cidadãos na sociedade em 

que estão inseridos. 

A partir do tratamento dado à língua, pela consideração de suas situações de uso, é 

que podemos produzir textos que se materializam em gêneros. Esta visão de língua possibilita 

ao professor pautar-se em um ensino de PLE baseado na compreensão e produção de gêneros 

que leva em consideração o contexto de produção do gênero, dos mecanismos que articulam 

as ideias, ou seja, da progressão do tema de forma coesa no texto, permitindo o estudo 

propriamente de análise linguística, e dos mecanismos que evidenciam as opiniões e os 

posicionamentos do produtor do texto.  

Nesta aula, o professor Y elege o gênero Canção, com a melodia musical do 

samba, para ensinar os fatos que envolvem a língua e a sua cultura. O foco da aula concentra-

se antes no contexto socio-histórico que envolve o samba em sentido amplo. O contexto de 

produção da música, que é marcado, por sua vez, pelas escolhas linguístico-discursivas do 

compositor do samba, não ficam explicitamente evidenciados e analisados. 
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Professor Y: (...) Então o samba brasileiro. O samba né +isso:: é:: que eu peguei 

de um site oficial do samba + né? É :: surgiu nas estruturas dos estilos musicais + de origem 

africana e brasileiras. O samba é tocado por instrumentos de percussão + tambores + surdos 

e acompanhados por um violão e cavaquinho + geralmente + as letras do samba + contam a 

vida e o cotidiano de quem mora nas cidades + com destaque para as populações pobres...O 

termo samba + é de origem africana +e tem seu significado ligado às danças típicas tribais 

do continente ... 

 

A importância do contexto de produção para a produção e compreensão dos 

gêneros reside “no conjunto de parâmetros que podem exercer uma influência sobre a forma 

como um texto é organizado linguisticamente” (BRONCKART, 1999, p.93). Observemos que 

os elementos linguísticos, ou seja, o conteúdo gramatical da língua que poderá ser selecionado 

pelo compositor da música e que assegura os significados dos itens gramaticais, definindo a 

sua função, também fazem parte da construção do sentido da música.  

Em situação de autoconfrontação, o professor Y afirma que: 

 

Professor Y: Eu queria trabalhar aqui o contexto de produção + de produção da 

música + então para entender o contexto de produção da música + é preciso entender o 

conceito de carnaval + o conceito de samba + de onde é que vem né +as origens sócio 

históricas né + do samba + pra gente chegar à análise da letra da música no final + que aí 

seria a parte do conteúdo mais de língua portuguesa mesmo. 

 

O conteúdo que diz respeito à língua portuguesa, do qual fala o professor Y é 

apagado pela sobreposição de conteúdos que dizem respeito à cultura que envolve o samba, 

ou seja, fecha-se em ciclos de subtemas dentro do tema maior, do contexto que envolve o 

carnaval, para que então se possa entender o contexto de produção da música e do seu 

conteúdo linguístico. 

Contudo, vemos em vários trechos de transcrições das cenas de sala de aula que o 

professor Y permanece durante um longo tempo da aula, em assuntos que tangenciam a 

temática trazida pela letra da música, a fim de que compreendam a própria letra da música, 

sem, contudo, a própria música ser o foco da interação do professor Y com os alunos. O 

professor Y trata dos seguintes subtemas dentro do tema Samba, materializado no gênero 

Canção. 

 

Professor Y: Esse segundo parágrafo aqui é muito revelador disso + desse 

espírito do carnaval +e desse espírito do carnaval do Rio de Janeiro+ e principalmente das 

pessoas do morro né + vocês entendem dos morros? Os morros do Rio de Janeiro +é onde é 

as maiores concentrações das favelas. [[São as melhores vistas de cidade]] diga-se de 

passagem. Agora pacificada então ::algumas não são ainda + tão esperando. 
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(...) Porque da população houve sempre vontade de mudar + agora o que faltava 

era essa vontade política+ que agora há :: né + por conta da copa + do crescimento do 

Brasil, né? 

(...) Arrastão de ladrão é o nome disso + são vários ladrões juntos + correndo pra assaltar+ 

o nome disso é arrastão.  

 Aluno: Mas + Como se fala? Eles arrastaram? Não + eles fizeram [[um 

arrastão]].  

Grifos nossos. 

 

Ora, se o propósito da aula era a análise da letra de um samba a partir do ISD e se 

este quadro teórico é baseado na linguística, ou seja, se o ISD propõe categorias linguísticas 

para todas as camadas que constituem o texto, qual é o espaço da gramática nesta aula? 

Apesar de ter selecionado um gênero de texto para o estudo da língua em sala de aula, o 

professor Y permanece abordando os elementos culturais, com o intuito de que a partir de um 

levantamento de um contexto geral se chegaria de forma mais lúcida a um contexto mais 

estrito, que seria o contexto da música estudada. É sabido que o contexto socio-histórico e 

cultural é importante e necessário para se conhecer as múltiplas formas de comportamento da 

linguagem, já que esta influência e é influenciada pelas escolhas do falante, evidenciando as 

suas intenções, motivações e a sua ideologia.  

Contudo, é igualmente importante compreendermos que o ensino de PLE deve 

contemplar e abranger, porém, não somente, o saber cultural dos aprendentes como também o 

saber linguístico, relacionado aos aspectos textuais, discursivos e linguístico-discursivos que 

envolvem o estudo da língua em funcionamento, já que a unidade de ensino do PLE é pautada 

em textos. Observamos que há intenção por parte do professor Y de estudar os aspectos 

gramaticais da língua, quando ao falar sobre sua aula, diz que pretendia pelos elementos 

gramaticais a gente identifica né...aonde o texto foi produzido, aonde ele circula né. Então é 

esse o objetivo dessa aula, trabalhar o contexto de produção. Porém, podemos constatar que 

esse momento de estudo dos elementos da língua, não propriamente os elementos gramaticais, 

é somente contemplado duas vezes durante a sua aula, especialmente na terceira parte e quarta 

parte da aula, explicitando como o professor entende a abordagem de ensino do PLE. 

 

Professor Y:Gente + e pela letra + pelo que vocês sentiram + esse samba aqui é 

um samba de onde? A gente falou que +é :: o samba é muito forte em que regiões? Em que 

estados do Brasil? Bahia, Rio e São Paulo. (...)Aqui na última :: na última não + na 

tercEiraestrofe aqui +subindo de cima pra baixo ele vai falar “a mangueira perdendo ou 

ganhando”(...) Então é algo que a pessoa mOrrE :: pela escola +de verdade + dá o sangue 

né + pela escola + porque tem relação com a sua identidade + é a identidade de sua 

comunidade + é a sua identidade também + ... É essa + disso que eu tou falando + dessa 

força + né? Aonde é que vocês sentem? Na música+ na letra da música + dessa :: é :: de 
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você morrer + pela escola de samba né?Vocês conseguem + em alguma passagem da 

música+ sentir isso +? 

Professor Y: Esse segundo parágrafo aqui + é muito reservado disso + desse 

espírito de carnaval + desse espírito do carnaval do Rio de Janeiro + e principalmente das 

pessoas do morro né + vocês entendem dos morros? 

 

Observamos que há uma interpretação da letra da música, sendo primeiramente 

ativada pela sensibilidade dos aprendentes, e não por uma análise linguística propriamente 

dita. A materialidade linguística da música é o ponto de partida para o conhecimento sobre 

um contexto mais amplo que permitiria, por sua vez, compreender o próprio contexto da 

música, porém no discurso do professor as interpretações destes contextos coincidem.  

Ao falar sobre sua aula, o professor Y diz que eu queria trabalhar é...o gênero 

canção e pra isso trabalhar o contexto de produção da música né e o contexto mais amplo do 

samba e do carnaval do Brasil. Desta maneira, a compreensão propriamente linguística fica 

comprometida por uma análise que podemos chamar de metacontextual da música, sendo os 

recursos linguísticos presentes no gênero música, tais como metáforas, as modalizações 

presentes na escolha do uso de certos verbos, de adjetivos e que, por sua vez, são decorrentes 

das escolhas de um produtor de texto que está situado socio-historicamente e culturalmente, 

são apagados das cenas de sala de aula. 

Este posicionamento pode ser corroborado quando o professor Y afirma, ao 

refletir sobre suas cenas de sala de aula, que: 

 

Professor Y: (...)Eu trabalhei a letra de música. Seguindo sempre o planejamento 

da aula de leitura né + primeira parte é ativar os conhecimentos prévios+ eles não tinham 

muito conhecimento prévio sobre o samba +e aí :: contextualizei + pra que na hora de :: da 

gente fazer a análise da música + eles terem elementos né + pra analisar... 

 

Seguir as etapas da aula de leitura proposta por (CIRCUREL, 1989 apud 

LEURQUIN, 2001) é relevante, pois pauta-se em uma abordagem comunicativa de ensino 

para a compreensão do gênero.  Contudo, é preciso considerar o que é proposto para cada uma 

dessas etapas. A primeira etapa é a de orientar e ativar os conhecimentos prévios. Na segunda 

etapa tem-se um momento de observação e antecipação do conteúdo e da função do texto, 

relacionando ainda com a primeira etapa. A terceira etapa consiste na leitura com objetivo. 

Esta etapa permite que se abordem os elementos gramaticais da língua, ao aliar o 

conhecimento prévio à produção de um novo conhecimento. Segundo a autora, isto pode ser 

realizado através de entradas ao texto que são: uma entrada segundo a arquitetura discursiva, 

uma entrada baseada na procura de elementos co-referenciais, uma entrada baseada na 
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intenção de comunicação, uma entrada pelas marcas enunciativas, uma entrada situacional, 

uma entrada apoiada nas citações do texto e uma entrada baseada na progressão temática. E, 

finalmente, a quarta etapa diz respeito à re-ligação e reação dos conhecimentos, caracteriza-se 

por uma leitura crítica do texto. 

É possível constatar que o estudo do gênero textual canção limita-se ao 

cumprimento da primeira etapa da aula de leitura mencionado pelo professor Y.  A etapa em 

que se poderia fazer uma análise linguística do texto não é realizada em sala de aula, bem 

como essa questão também não é explicitada em suas reflexões. Ao falar sobre sua aula, 

afirma que no final seria a parte do conteúdo mais de língua portuguesa mesmo. (grifo 

nosso). 

Porém, não é explicitado em nenhum momento pelo professor Y qual seria esse 

“conteúdo de língua portuguesa mesmo”, sendo o estudo do gênero Canção (Samba) 

perpassado por subtemas do tema principal, ou seja, discute-se sobre o samba, o sambódromo, 

os morros da cidade do Rio de Janeiro, da violência e do craque, com a justificativa de uma 

proposta de compreensão dos sentidos construídos no texto. Contudo, essa proposta pauta-se 

somente na análise do contexto de produção, não havendo um estudo de análise linguística 

como um viés tão quão importante na contribuição para a construção dos sentidos do texto.  

 

5.3.2 O ensino do contexto de produção a partir do gênero canção. 

 

Nesta aula o professor Y elege o gênero Canção (Samba), com o objetivo de 

trabalhar o contexto de produção. Vejamos a música: 

 

Não deixe o samba morrer 

Alcione 

Eu vou ficar 

No meio do povo, espiando 

Minha escola 

Perdendo ou ganhando 

Mais um carnaval 

Antes de me despedir 

Deixo ao sambista mais novo 

O meu pedido final... 

Quando eu não puder 
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Pisar mais na avenida 

Quando as minhas pernas 

Não puderem aguentar 

Levar meu corpo 

Junto com meu samba 

O meu anel de bamba 

Entrego a quem mereça usar...(2x) 

 

Eu vou ficar 

No meio do povo, espiando 

Minha escola 

Perdendo ou ganhando 

Mais um carnaval 

Antes de me despedir 

Deixo ao sambista mais novo 

O meu pedido final... 

Antes de me despedir 

Deixo ao sambista mais novo 

O meu pedido final... 

Não deixe o samba morrer 

Não deixe o samba acabar 

O morro foi feito de samba 

De Samba, prá gente sambar... (2x) 

 

O contexto de produção não é um conteúdo propriamente dito da língua 

portuguesa, mas antes ele funciona como um suporte metodológico para o ensino de 

conteúdos linguísticos através da análise de gêneros de textos. Segundo Bronckart (1999, p. 

93) “o contexto de produção pode ser definido como o conjunto dos parâmetros que podem 

exercer uma influência sobre a forma como um texto é organizado”. Desta forma, para o 

autor, todo texto resulta de um ato realizado em um contexto físico, ou seja, há um lugar de 

produção, um momento de produção, um emissor e um receptor; e de um contexto 

sociosubjetivo em que a produção verbal e escrita de textos se inscreve em um modelo de 

interação comunicativa que implicam normas, valores, regas e também da imagem que o 
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agente da de si ao agir. É importante ressaltar que todos esses valores exercem uma influência 

necessária, mas não rígida e homogênea, sobre a organização dos textos.  

O tema gerador da aula, conforme o planejamento do professor Y, é a diversidade 

musical no Brasil. O professor Y justifica sobre a sua escolha em trabalhar com o gênero 

musical samba ao afirmar, em relação aos alunos, que Eles tinham muita curiosidade 

né...é...dessas coisas históricas né da música, da cultura do Brasil, então eu fiz uma pesquisa 

sobre o samba né, sobre as origens do samba. 

O sujeito desta ação mobiliza elementos de um contexto mais amplo para falar da 

cultura brasileira, sem, contudo, vincular os fatores culturais aos fatores linguísticos. A 

cultura de uma comunidade influencia na escolha dos itens lexicais que funcionarão a partir 

da construção dos sentidos do texto, que é pretendida pelo compositor da música. 

Nesta aula, o professor Y apenas distribuiu a letra da música e não houve outra 

proposta de atividade direcionada para o ensino de questões linguísticas e discursivas a 

respeito do gênero. Os questionamentos sobre a música vão surgindo aleatoriamente por meio 

de alguns comandos, configurando-se em diálogos sobre a temática que, por sua vez, estava 

voltada para o entendimento do contexto de produção da música atrelado a um macro 

contexto. 

O comando explícito dado pelo professor Y em relação ao conteúdo da música se 

dá apenas quanto cita que o samba da música é o tradicional e que de acordo com as 

classificações sobre os tipos de samba que foram apresentados no decorrer aula seria um 

samba de partido alto, um samba de raiz, que tem sua origem no estado do Rio de Janeiro e 

que, por sua vez, pode ser recuperada no texto através do item lexical “Mangueira”. 

 

Professor Y: Gente + e pela letra + pelo que vocês sentIram+ esse samba aqui é 

um samba de onde? A gente falou que o samba é :: muito forte em que regiões do Brasil? Em 

que estados do Brasil? 

 

Ao longo da discussão do tema e subtemas que envolviam a música e 

caracterizava o contexto de produção, outro comando foi dado de forma explícita. 

 

Professor Y: (...) É essa + disso que eu tou falando + dessa força né? Aonde é 

que vocês sentem? Na música + na letra da música + dessa é :: de você morrer pela escola 

de samba + né? Vocês conseguem + em alguma passagem da música + sentir isso? 

 

Entendemos que se o gênero apresentado fosse estudado de forma sistemática, 

através da proposta de uma atividade que contemplasse não somente o contexto de produção, 
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mas também os conteúdos que dizem respeito à construção linguística da música, o seu 

objetivo sócio-comunicativo, o plano geral do texto, os elementos linguísticos articuladores 

das ideias trazidas na música, os interlocutores e suas representações, haveria um melhor 

aproveitamento por parte do aluno, pois este poderia guiar outra possível produção 

relacionada a tal gênero. 

Podemos afirmar que a proposta de análise do contexto de produção de um gênero 

textual é um fator importante para o desenvolvimento da capacidade de linguagem dos alunos. 

Saber reconhecer quem produziu pra quem e o que produziu e com quais propósitos 

comunicativos e sociais foi produzido um texto é igualmente importante para compreensão da 

utilização e funcionalidade dos itens gramaticais que constituem os mecanismos de 

textualização e que auxiliam na análise do gênero. 

Compreendemos que o ensino do contexto de produção não vinculado a um 

conteúdo linguístico, já que ambos estão intrinsecamente relacionados, faz com que o gênero 

não seja contemplado em sua totalidade, proporcionando consequentemente um tratamento 

insignificativo da funcionalidade do contexto comunicativo.  O estudo do conteúdo 

linguístico-discursivo dos gêneros é importante, pois ele configura-se como uma pista 

linguística que auxilia na análise da cultura, da rede discursiva em que está inserida no gênero 

e do posicionamento do produtor do texto e que auxilia a (re) construção dos sentidos por 

parte do aluno leitor e produtor de textos. 

Observamos que o professor Y no encaminhamento de sua aula, mobiliza 

diretamente em seu discurso a capacidade de ação a fim de que os alunos percebam a sua 

importância, de situar qualquer produção textual, seja na modalidade oral ou escrita, em um 

contexto sócio histórico e cultural. Isto é afirmado na situação de autoconfrontação com o 

professor Y, ao dizer sobre como fez para trabalhar o gênero música.  

 

Professor Y: Então + toda essa discussão eu fiz é :: é :: trabalhando com eles 

essa questão do contexto  + e depois a música né + e o contexto da música né+ 

 

É necessário perceber que o contexto de produção relaciona-se dialeticamente 

com a materialidade linguístico-discursiva do texto, pois tanto o contexto sócio-comunicativo 

influencia nas escolhas linguísticas como, por exemplo, certos modalizadores e articuladores 

textuais, quanto à escolha por determinadas categorias linguísticas possibilitam o 

reconhecimento dos fatores de contextualização. 
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 Para o desenvolvimento das capacidades de linguagem é necessário que a 

capacidade de ação esteja articulada as demais capacidades, à capacidade discursiva e a 

capacidade linguístico-discursiva. Desta forma, podemos afirmar que o gênero selecionado 

pelo professor Y, e que é o principal norteador de seu discurso na sala de aula de PLE, 

permite o desenvolvimento da capacidade de ação necessária para que o aluno de PLE possa 

reconhecer o posicionamento social e linguístico que permeia a produção dos gêneros de 

texto. 

Contudo, a capacidade linguístico-discursiva não é mobilizada em nenhum 

momento da aula pelo professor Y, já que este se utiliza de um suporte de ensino como sendo 

o próprio ensino de língua e não como um viés que proporciona o ensino dos fatos 

linguísticos constitutivos da língua em uso. 

 

5.4 Analisando Aula 3 

 

5.4.1 As marcas linguísticas do gênero artigo de opinião 

 

Nesta aula, o professor Y trata do gênero artigo de opinião. Mostra como ele se 

estrutura e de que conteúdos ele se constitui. A aula se divide em duas etapas. Na primeira 

etapa, o professor Y contextualiza um aspecto que constitui o artigo de opinião: um tema 

polêmico, e utiliza para ilustração as causas da violência contra a mulher. Utiliza também 

nesta etapa um artigo de opinião, objeto de estudo de sua aula, sobre a polêmica envolvida 

nos votos do carnaval paulista. Vale ressaltar que esta primeira parte da aula é a continuação 

da aula precedente, conforme a declaração do professor em sala de aula. A segunda etapa 

constitui-se do estudo de uma música em ritmo forró, ainda com base no tema gerador - A 

diversidade musical do Brasil. A música elegida para o estudo tem a finalidade de trazer ao 

conhecimento dos alunos algumas gírias pertencentes ao léxico da região nordeste. 

O objeto elegido pelo professor Y para o seu trabalho com a língua portuguesa é o 

texto, conforme podemos constatar na resposta à seguinte pergunta do questionário: Qual é a 

sua metodologia utilizada para suas aulas de PLE? O texto é unidade de ensino na minha aula 

de PLE. Metodologicamente, parto do texto para trabalhar os aspectos gramaticais e 

discursos que necessito trabalhar. Entretanto, a visão que o professor Y coloca sobre esse 

objeto e de sua relação com ele é que nos chama atenção. Esse entendimento também vale 

para o nosso objeto de estudo: o ensino da gramática; bem como para os fenômenos 

decorrentes deste objeto: o texto, os gêneros, o estudo da análise linguística e a sua relação 
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com a compreensão e produção de gêneros a partir de uma abordagem comunicativa de 

ensino de línguas.  

O posicionamento adotado pelo professor de PLE, ao ser analisado a partir de sua 

prática de ensino, nos mostra a sua visão dos objetos a serem ensinados e de seus objetivos. 

Por isso a importância de observarmos e refletirmos sobre o que se ensina na aula de PLE, já 

que ao ensinarmos algo somos motivados por uma intenção central, por mais que os 

desdobramentos desta intenção sejam conscientes ou não, que delineará o caminho dos 

conteúdos a ser ensinados. 

Este fator se apresenta na aula de PLE, no discurso do professor Y, ao se utilizar 

do texto, do gênero artigo de opinião, a fim de apresentar à priori a sua estrutura 

composicional. 

 

Professor Y: Então + o artigo de opinião + necessariamente ele tem uma 

questão polêmica + quando você for ler você já sabe dessa informação + tem que ter + você 

vai procurar já. Com relação a essa questão polêmica + o autor do texto + ele vai ter 

determinado ponto de vista + vai ter determinado posicionamento + certo? Então + com 

relação à questão polêmica + ele vai defender uma tese + que é o ponto de vista dele com 

relação a isso. Então as causas da violência contra a mulher + tem relação +por exemplo, + 

com o machIsmo +com a forma de criação né + ... Então isso é o ponto de vista sobre a 

questão polêmica + que é + são as causas da violência contra a mulher. E aí :: + já temos 

aqui a questão polêmica + né? A tEse que é o ponto de vista. E depois + né + nós temos os 

argumentos em defesa dessa tese + desse ponto de vista + do ponto de vista + certo? 

 

O estudo da língua através dos textos é consenso entre os professores tanto de 

língua materna, quanto de língua estrangeira, contudo a riqueza do tratamento posto sobre 

esse objeto nos evidencia algumas problematizações quanto ao ensino de aspectos 

propriamente linguísticos e gramaticais. A oferta de um ensino de língua estrangeira que 

proporcione o desenvolvimento da competência comunicativa se mostra insuficiente quando o 

seu papel é posto apenas no domínio da forma de comunicação per si, quando não se 

evidencia o trabalho da questão gramatical a partir da análise linguística das interações 

verbais e das produções discursivas. Como podemos observar, o professor Y está colocando o 

foco do ensino da língua na estruturação conteudista do gênero artigo de opinião.  

Na sala de aula PLE, a utilização do gênero como um instrumento de ensino se faz 

importante não somente para a apresentação de padrões sócio-comunicativos característicos, 

mas também de suas composições funcionais, dos objetivos enunciativos e estilos 

concretamente materializados e organizados mediante as opções do sistema gramatical que a 

língua fornece.  O professor Y mostra ter apropriação deste conhecimento teórico do que seja 
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o gênero, contudo, observamos que este conhecimento não é didatizado no/para o ensino dos 

constituintes linguísticos que propiciam a articulação dos conteúdos presentes no gênero. 

Assim, em vez de ensinar a gramática, permanece teorizando o conteúdo através de uma 

metalinguagem. Ao explicar do que se constitui um artigo de opinião, o professor Y 

acrescenta: 

 

Professor Y: E aí + a gente vai ler quais essas né + pensando aí nos gêneros né + 

que eles são relativamente estáveis né + e de que o artigo de opinião de uma forma ou de 

outra + em determinadas estruturas mais formais + menos formais + de forma explícita ou 

inferida + ele terá esse formato + digamos assim + de gênero+ né + fica mais fácil pra gente 

ler + certo? 

 

Ao eleger o gênero como referência para o ensino, vimos que a explanação é de 

natureza teórica e que põe o foco do ensino da língua somente na estrutura composicional do 

gênero. Isso dificulta aos aprendentes o entendimento de como os itens linguísticos funcionam 

a favor da construção argumentativa de um artigo de opinião. Segundo o professor Y, ao falar 

sobre a sua aula, explicita que os alunos já haviam produzido um artigo de opinião, contudo 

constatou que vários exemplares desta produção não apresentavam argumentos em defesa da 

tese, e devido a este fato é que retomou a explicação dos conteúdos discursivos que devem 

estar presente neste texto. 

 

Professor Y: Então aí :: a gente só tava sistematizando+ e aí inclusive + eles já 

tinham escrito um artigo do opinião né + e muitos não apresentavam essa estrutura de artigo 

de opinião + por isso eu tou sistematizando e retomando né. E aí + o que eu queria fazer era 

isso + sistematizar em estudo que já tinha sido feito antes do artigo de opinião. De você 

depreender a tese + de você entender que existem argumentos né + que os argumentos 

muitas vezes estão ali :: como exposição de dados né + enfim + como diversas estratégias 

discursivas que serviam como argumento para a defesa da tese. 

 

Ao ensinar o gênero artigo de opinião, o professor tem ciência de que é importante 

o jogo argumentativo. No entanto, não trabalha os elementos linguísticos responsáveis pela 

articulação dos argumentos. Ora, se não é ensinado como se constrói linguisticamente os 

argumentos em defesa de uma tese, como se esperar que haja a produção de tais? O que o 

professor Y chama de sistematização não é àquela que diz respeito à recorrência do fenômeno 

linguístico para que se possa identificar e categorizar os itens gramaticais, mas é na verdade a 

retomada dos elementos de conteúdo que permitem reconhecer o gênero artigo de opinião 

como tal, a partir da explanação de um único conteúdo: o da estrutura composicional. 
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Como forma de realizar essa chamada “sistematização” da estrutura do artigo de 

opinião, o professor Y propõe uma atividade que, por sua vez, organizará as interações em 

torno deste conteúdo em sala de aula de PLE.  Para tanto, o professor Y diz no momento da 

aula que: 

 

Professor Y: Eu fiz algumas perguntas + que a gente vai tentar responder + e tem 

algumas perguntas que estão relacionadas a isso aqui que é central + né + que é a tese do 

artigo de opinião + certo? 

 

É importante entendermos que, além do ensino da estrutura de qualquer gênero 

textual e de outras características que o compõem, temos o próprio ensino da língua e da 

análise linguística que contribuem para o entendimento desta estrutura e de seu 

funcionamento, bem como para o desenvolvimento das capacidades de linguagem, 

principalmente da capacidade linguístico-discursiva. Sobre a relação do professor Y com o 

ensino da análise linguística, podemos constatar que ele dedica, nesta aula, somente dois 

momentos em que apenas menciona certos componentes gramaticais constitutivos dos 

enunciados presentes no artigo de opinião. Observamos que professor se ancora na utilização 

dos verbos, da agentividade. Vejamos um trecho da interação entre professor-alunos, através 

do seguinte comando: 

 

Professor Y: Quais os tempos e as pessoas dos verbos que compõem os 

enunciados. Vocês podem ir lá + olhar? Em que parágrafo?  

Aluno: No segundo parágrafo. 

Professor Y: No segundo parágrafo + deem uma olhada em todos os verbos né +e 

:: procurem ver os tempos e as pessoas certo + do verbo. 

Aluno: Em geral é passado... 

Aluno: Na primeira pessoa... 

Professor Y: Primeira pessoa + e em geral :: no passado. O restante do texto 

pessoal + ele tem essa característica? De ser os tempos verbais em primeira pessoa? 

Aluno: Não. 

Professor Y: Qual é a pessoa do verbo normalmente + no restante do texto? 

Aluno: A terceira...? 

Professor Y: A terceira pessoa + né?!Vocês podem ler pra mim + só o segundo 

parágrafo? 

 

Neste momento há comentários sobre outro elemento que diz respeito ao 

significado do léxico presente no parágrafo lido e não mais do item gramatical. Assim há um 

deslocamento momentâneo do tema em foco. Ao retomar o tema, ou seja, os questionamentos 
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sobre quem seria as pessoas do discurso e dos verbos atrelados a estas ao longo do texto, o 

professor antecipa-se nas suas análises e acrescenta: 

 

Professor Y:Gente + na opinião de vocês + não sei se vocês perceberam + 

conseguiram entender o todo do texto + porque muitos não estão com o texto pra 

acompanhar + né + Porque foi né + que ele mudou os tempos e a pessoa do verbo 

especificamente nesse parágrafo? Entendo aqui né + que o artigo de opinião é alguma coisa 

que vai defender um determinado ponto de vista né + e ele tem argumentos pra defesa desse 

ponto de vista +né. O que é que vocês acham? Porque é que ele mudou + né + ele vinha 

falando em terceira pessoa e :: de repente + coloca o parágrafo intEiro falando em primeira. 

Por que é que vocês acham que ele mudou? 

 

O encaminhamento pretendido, constatamos, é o de identificar a agentividade do 

autor do texto, o posicionamento deste, com base nos argumentos utilizados no texto. Assim, 

o professor Y prende-se a este fenômeno linguístico através da interpretação do texto, em 

particular para mostrar que o verbo na primeira pessoa (Eu) se encontra no passado. De 

acordo com a explicação do professor Y, o autor do texto, neste momento, toma um certo 

posicionamento para falar de algo que foi vivido, e quando argumenta sobre os fatos do 

presente mostra um distanciamento, usando, assim, a terceira pessoa (Ele). 

A exposição e a identificação dos elementos contextuais que causam o 

aparecimento do verbo não indicam, porém, como se delineia o seu uso dentro do sistema de 

predicar, pois a função pragmática vista isoladamente da função sintática e semântica das 

categorias gramaticais impossibilita a produção de um enunciado apropriado e eficaz. O 

professor Y se posiciona explicando o que segue. 

 

Professor Y: Com a introdução mesmo do título + ele já introduz uma questão 

polêmica. E aí ele vai dar continuidade + depois vai mudar o tempo verbal...olha que bonito 

+ como a linguagem é bonita né + e através de um relato interativo né + do que ele viveu né 

+ no passado ele viveu isso + não acontece mais né como você disse + ((se referindo ao 

aluno)) não é mais assim né + mas eu vivi né + eu posso falar. Pronto ((se referindo ao autor 

do texto)) 

 

O discurso do professor Y sobre o estudo do comportamento do verbo e da pessoa 

do discurso nos mostra os desdobramentos de sua concepção de gramática. Apesar do seu 

posicionamento quanto ao tratamento das categorias linguísticas a partir do estudo do texto, 

não há um estudo exploratório das ocorrências desse fenômeno. É necessário, para uma 

análise linguística destas categorias, um agrupamento dos elementos da língua a sistematizar, 

ou seja, os verbos devem ser analisados a partir de uma amostra significativa do seu 
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funcionamento, já que a língua enquanto estrutura é estável, ela poderá variar e mudar de 

acordo com as diferentes recorrências e contextos de uso. Assim, consideram-se os 

significados das estruturas linguísticas a partir do que elas representam na organização dos 

meios linguísticos que, por sua vez, indicam às funções a que serve a linguagem. 

O segundo momento dedicado ao ensino da análise linguística é quando o 

professor Y anuncia o seguinte comando: 

 

Professor Y: Qual é o efeito desses verbos para argumentação do contexto no 

texto? 

Aluno: Isso tudo o que você falou agora... 

Professor Y: É :: certo, ok. Vamo lá + e :: a sexta? 

 

Apesar de ser um novo comando, a reflexão oferecida para as duas questões ficam 

no mesmo plano de análise, ou seja, no plano da interpretação do argumento para 

compreender não primeiramente os níveis sintático, semântico e pragmático em que atuam os 

verbos enquanto um elemento que constitui os mecanismos de textualização (coesão verbal), 

mas sim para constatar o que era vivido pelo autor e como ele se posicionava frente aos fatos 

intrinsecamente ligados ao contexto do tema tratado no artigo de opinião. Então, a reflexão 

sobre o comportamento verbal no texto argumentativo, na exposição do professor Y, 

permanece no plano do óbvio, ao focalizar somente nas escolhas do produtor do texto, ou 

seja, quando este se posiciona no texto, o verbo é utilizado na primeira pessoa, quando se tem 

um distanciamento dos fatos há uma mudança do verbo para a terceira pessoa. 

Beacco (2007) propõe que a exposição à língua se efetua através de amostras, isto 

é, de fragmentos limitados da língua-alvo (ou do discurso produzido na língua-alvo) e que são 

representativos deste tipo de amostra, considerando a língua como objeto de ensino. No caso 

de aquisição em meio natural, o dado linguístico não é construído, ele é, na melhor das 

hipóteses, regulado pelas recorrências das mesmas situações de comunicação ou da frequência 

dos mesmos gêneros discursivos. Baseados neste posicionamento, observamos que o 

conhecimento da recorrência das formas de apresentação dos tempos verbais quando se tem o 

propósito comunicativo de argumentar não é sequenciado pelo professor Y por meio de 

atividades que levem o aprendente a uma compreensão significativa do comportamento do 

verbo, mas sim o de apenas identificar os elementos linguístico-discursivos no texto-base, o 

que não propicia um ensino produtivo de língua. 

Outro fator importante a constatar na prática do professor Y, ao longo do 

desenvolvimento da sua aula de PLE, é que o ensino da língua propriamente dita, em 
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específico o ensino da análise linguística que é o nosso foco de estudo, é transpassado e 

praticamente submergido por um diálogo constante sobre os desdobramentos do tema do 

texto. O tema principal desenvolvido nesta aula são os argumentos que devem fazer parte da 

defesa de um ponto de vista constitutivo da estrutura do gênero artigo de opinião. Porém, os 

desdobramentos desta temática é que tomam uma maior visibilidade, principalmente no que 

diz respeito às questões sociais e culturais da cidade em que os alunos se encontram então em 

imersão, assim como outros assuntos que não dizem respeito propriamente ao ensino da 

língua, e em especial ao da gramática da língua.  

O último ponto tratado pelo professor que tem relação com o artigo de opinião 

intitulado “Quem ganha com o vandalismo no samba?” é sobre a relação entre racismo e 

samba. A partir desta identificação das afirmações sobre esta relação, os seguintes subtemas 

são postos em evidência: o samba é de negros e brancos, o fato do racismo ser velado 

(exemplificando através de situações pessoais de racismo vividas pelo próprio professor e de 

outros colegas de trabalho), de clubes de festa que promoviam uma espécie de aparthaid em 

um município do Ceará na década 60, da escravidão no Brasil e do senso do IBGE quanto à 

identificação da cor.  

A retomada do conteúdo abordado, referente ao texto, remete-se a questão já 

bastante discutida com os alunos sobre a identificação no texto do posicionamento do autor 

sobre a questão das torcidas organizadas no carnaval. Ao retomar este ponto, o professor Y 

conclui a primeira parte da aula fazendo uma espécie de revisão do que foi ensinado nesta 

aula, isto é, a estrutura composicional de um artigo de opinião. 

 

Professor Y: Então + quando vocês forem escrever um artigo de opinião de uma 

forma geral + textos argumentativos de uma forma geral + é entender sempre issoné :: que o 

texto argumentativo +ele tem essa tese + e você vai é :: selecionar os argumentos em defesa 

dessa tese. Argumentos informacionais né + é :: por isso que vocês precisam + quando forem 

escrever o artigo de opinião aqui né +selecionar informações + colocar os argumentos em 

defesa da tese de vocês né + e até as formas verbais ai né + até a forma da língua + ela 

muitas vezes serve como argumento pra defesa do ponto de vista dele + como a gente viu né 

+ dele colocar o texto todo em terceira pessoa + e apenas um parágrafo em primeira pessoa 

+ que é quando ele((se referindo ao autor do texto)) se coloca e diz + “olhe eu posso falar 

sobre isso porque eu vivi o carnaval na Vai-vai”. (grifos nossos) 

 

Antes de identificar e compreender que a forma linguística pode delinear um 

argumento é relevante conhecer como essa forma deve ser utilizada nos vários contextos 

argumentativos, podendo-se atingir um feixe de funções a partir da forma linguística do uso 

que se opera.  O estudo da gramática da língua em contexto de ensino de PLE deve ir além do 
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ensino do gênero pelo gênero, e propiciar o ensino de todos os aspectos que o constitui, já que 

este se configura como a própria língua em seu pleno funcionamento, em uso.  

A segunda parte da aula do professor Y, que diz respeito à diversidade musical do 

Brasil é direcionada para o estudo de uma música em ritmo de forró e que, para tanto, só se 

utiliza de uma cópia da letra da música e não propõe, justificando o tempo de término desta 

aula, nenhuma atividade de produção ou análise linguística corresponde a esta temática. 

Contudo, pretende com a apresentação deste texto apenas, segundo a sua fala em sala de aula, 

deixar o gostinho aí né pra vocês, vou colocar a música o forró né é só pra sentir. Portanto, 

permanecerá somente no campo da interpretação da música, resgatando apenas aspectos 

sociais e da cultura dos nordestinos. 

Basicamente, o professor Y trata somente da questão do vocabulário presente no 

texto intitulado “Forró no escuro”, de Luiz Gonzaga, com o objetivo de mostrar a variação 

linguística dos falantes da região nordeste, ou seja, de trazer ao conhecimento dos alunos 

algumas gírias pertencentes ao léxico desta região. Desta forma, são explicitados os 

significados das seguintes unidades lexicais presentes na música: sanfoneiro, cochilou, 

simbora, um cadinho, tiquinho, nego, farra, bode, buchada. O professor Y salienta também 

que será contemplado, em um próximo tópico, o significado das palavras relacionadas à 

alimentação do nordestino.  

Podemos constatar que há somente dois momentos em que o professor Y mobiliza 

um saber voltado para a questão da língua. Ao comentar brevemente sobre a formação 

linguística de determinadas palavras derivadas da junção de um radical, que já tem pré-

estabelecido seu significado, aos sufixos formando novas palavras. 

 

Professor Y: E aí o sanfoneiro né + é :: sanfona né + e sanfoneiro que é a 

mesma construção de + por exemplo + carteiro + né. No caso aqui + carteiro é aquele que 

entrega carta né + e sanfona + no caso sanfoneiro + é aquele que toca sanfona né. Então + 

esse sufixo aqui “eiro” + na verdade vai dar essa ideia de quem toca a sanfona + né. Então 

+ a criação de uma palavra a partir aqui do nome sanfona cria-se sanfoneiro + certo. Quê 

mais? 

 

Outro tópico gramatical também poderia ser ensinado sobre a compreensão da 

formação e funcionalidade da negação em língua portuguesa em contextos formais e não 

formais de uso da língua, reconhecendo a variação na formação de certas sentenças, mas 

também a compreensão de sua construção padrão, já que os alunos estrangeiros, que se 

encontram em nível relativamente avançado de domínio da língua portuguesa, deverão 
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produzir textos direcionados para gêneros de uso em situações sócio-comunicativas que 

exigem formalidade. 

 

Professor Y: Então gente + farra é mais do que uma festa + farra é isso aÍ, 

certo... “quando eu entro numa farra não quero sair mais não” ((refere-se ao trecho do 

texto)) e essa construção né + essa construção das duas negativas + ela é muito do nordeste 

né +do Brasil...Num quero não + num vou não + num gosto não + e aqui (num quero sair 

mais não+ não quero sair mais não) então  + as duas negativas também é uma variação 

mesmo do nordeste do Brasil. 

 

 

Pensemos sobre o espaço da aula de língua, compreendendo que o aluno de PLE 

em situação de imersão, tem necessidade de se comunicar em ambientes formais como 

informais, e que isso implica não somente a compreensão e produção de textos a partir da 

utilização do gênero como meio para ensinar sobre o contexto sócio-histórico e cultural que 

emergem dos textos, mas também saber se utilizar deste instrumento como um meio para 

atingir um determinado fim, isto é, para ensinar a língua em seu pleno funcionamento nas 

diversas práticas sociais relacionadas a leitura (compreensão), a escrita (produção) e da 

análise linguística, sendo este último o nosso foco de estudo. 

A proposta do professor Y em relação ao ensino da analise linguística pauta-se, 

como podemos observar no discurso produzido em sala de aula, na identificação dos 

elementos da gramática da língua no texto pelo texto. Porventura, não é dedicado um tempo 

considerável para o ensino de algum tópico gramatical, estes não são explorados de forma a 

conduzir uma reflexão e uma posterior habilidade de uso, através da exposição considerável 

de amostras da língua para evidenciar como certos operadores linguísticos funcionam na 

composição dos textos e na produção de sentidos. 

 

5.4.2 Construindo o gênero artigo de opinião 

 

A atividade proposta pelo professor Y, e que por sua vez, norteia toda a primeira 

parte de sua aula de PLE, é baseada no gênero artigo de opinião intitulado Quem ganha com o 

vandalismo no samba? Vale ressaltar que a turma é de nível avançado e os alunos se 

comunicam razoavelmente bem em língua portuguesa. Assim, acreditamos que a partir da 

constatação do nível da turma, o ensino deveria ser orientado ao estudo da compreensão e 

produção de textos formais, possibilitando reflexões relacionadas à construção de textos nas 
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mais diversas situações comunicativas e de como funcionam os elementos linguístico-

discursivos adequadamente, em cada contexto de uso da língua. 

O professor Y classifica, de acordo com o questionário aplicado, o método 

utilizado no ensino de PLE e como tratará das questões de análise linguística. Classifica a sua 

abordagem como comunicativa e a sua metodologia se ancora no uso do texto como ponto de 

partida para trabalhar os aspectos gramaticais e discursivos que necessito trabalhar. Desta 

forma, acredita que estará ensinando a gramática a partir da união de experiências reais de 

utilização da língua à estruturação desta. Contudo, o que podemos constatar na análise da aula 

do professor Y é que o discurso produzido ao ensinar a língua direciona-se ao estudo das 

informações sobre o Brasil, sua gente, seus costumes, a fim de estimular uma reflexão 

intercultural.  

Analisamos a atividade proposta pelo professor Y, pois esta nos serve como um 

instrumento que contribui para a análise de seu discurso no momento de resolução das 

atividades, já que estas são as principais norteadoras da ação do professor e das interações 

produzidas em sala de aula. A proposta da utilização do gênero como um objeto de ensino é 

tratado pelo professor Y da seguinte forma: 

 

Professor Y: E aí eu peguei um artigo de opinião + fiz algumas questões 

focalizando principalmente pra que eles encontrassem a defesa do ponto de vista + 

encontrassem a tese do artigo de opinião. Porque o artigo de opinião deles né + não havia a 

tese + e então por não haver tese + não era um artigo de opinião né +eu resolvi trabalhar 

isso + porque o gênero artigo de opinião iria ser cobrado na prova. 

 

A partir desta afirmação, o professor Y assume uma postura quanto ao ensino da 

língua, ao ter como foco principal o reconhecimento textual em detrimento da articulação 

deste conhecimento textual ao conhecimento linguístico. A não articulação destes saberes nos 

evidencia que os elementos gramaticais são abordados de forma camuflada através do texto, 

pois a explicitação destes elementos são entrelaçadas por motivações outras que não 

colaboram com a construção das regras do sistema articuladamente ao funcionamento textual. 

Bronckart (2007) salienta que o ensino da língua só poderá evoluir a partir do 

desenvolvimento de dois eixos paralelos simultaneamente: a partir de um corpus de frase ou 

de enunciados “selecionados”, realizando atividade de inferência e de codificação para 

conhecer as principais noções e regras do sistema da língua (por exemplo, as regras de 

estruturação dos sintagmas nominais, da conjugação verbal, da frase passiva, etc) e, 

simultaneamente, com um corpus de textos empíricos também “selecionados”, realizando 
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atividades cujo objetivo é a reflexão dos aprendentes sobre as condições de funcionamento 

dos textos em seu contexto comunicativo, para que possam avaliar algumas regras de 

planificação e textualização (por exemplo: o emprego dos tempos verbais, dos organizadores 

textuais, das unidades anafóricas, etc). 

As perguntas contidas na atividade são: 

1. Você acompanhou a polêmica envolvida na apuração dos votos do carnaval 

paulista? 

2. O texto traz alguma pista sobre o que aconteceu na apuração dos votos do 

carnaval paulista? 

3. No segundo parágrafo, quais os tempos e as pessoas dos verbos que compõem 

os enunciados.  

4. Qual o efeito desses verbos para argumentação que acontece no texto? 

5.  Enumere as afirmações do autor sobre a relação racismo e samba contidas 

principalmente no terceiro parágrafo. 

6.  Você concorda com as afirmações enumeradas? Justifique a sua resposta. 

7. Qual a relação estabelecida entre as torcidas organizadas e a qualidade do 

carnaval? 

O comando da primeira questão visa à mobilização de conhecimento referente aos 

acontecimentos do país em que os alunos encontram-se imersos. O objetivo deste comando é 

explicitar o contexto de produção do artigo de opinião, a fim de que os alunos compreendam 

que existe em toda produção linguageira um conjunto de fatores que exercem influência na 

organização textual, tais como o lugar de produção, o momento de produção, o emissor, o 

receptor, os papéis sociais do emissor e receptor, dos valores e regras sociais adequado às 

situações e da representação que os agentes produtores de texto tem de si ao agir. 

As respostas foram satisfatórias, contudo responderam apenas parcialmente e 

indiretamente ao comando, pois se mostraram superficiais. O professor Y então pergunta aos 

alunos Como é que é o título do texto? e logo também oferece o conhecimento sobre o que 

implica o título do texto. Logo em seguida propõe a estratégia de localizar momentos no texto 

em que há exposição do autor do texto com relação a esse vandalismo. Podemos constatar 

que não houve um direcionamento para a construção juntamente com os alunos dos fatores 

contextuais que envolviam a polêmica da apuração dos votos do carnaval paulista, já que o 

professor Y fornece imediatamente todos os fatores envolvidos na polêmica. 

O comando da segunda questão propõe a identificação de pistas sobre o que 

aconteceu na apuração dos votos, porém o professor Y não explicita de que natureza seriam 
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essas pistas e o que elas implicariam na compreensão do texto, apenas cita Então aí tá dando 

pistas né que tem relação com o título né, com a história do vandalismo que aconteceu no 

carnaval, na verdade na apuração de votos. Desconsidera as pistas linguísticas que 

contribuem para a identificação do posicionamento do autor do texto em relação à temática do 

artigo de opinião e opta pelas pistas identificacionais de um acontecimento do mundo real. 

Para Bronckart (1999), o reconhecimento do posicionamento enunciativo pode designar 

diversos mecanismos sutis de construção de sentidos no texto. 

O comando da terceira questão propõe a identificação dos tempos e as pessoas do 

verbo com o objetivo de compreender como o autor do texto se posiciona em relação aos fatos 

relatados. Então o professor Y lança o seguinte questionamento aos alunos: “O que é que 

vocês acham? Por que que é que ele mudou né, ele vinha falando em terceira pessoa e de 

repente coloca o parágrafo inteiro falando em primeira pessoa”. 

A explicação concedida pelo professor Y pauta-se no conhecimento técnico/ 

teórico sobre a escolha e mudança do verbo ao longo do texto: 

 

Professor Y: Então olhe + tudo o que tem no texto argumentativo né + na 

verdade são argumentos em defesa do ponto de vista dele + tem relação com isso que você 

falou ((refere-se ao aluno)). Então + tem uma mudança no carnaval + e ele pode falar dessa 

maneira + dessa mudança + ele se coloca no texto nesse momento né +ele se coloca no texto 

né + através de um relato interativo né + do interaciosnismo. (grifos nossos) 

 

Este posicionamento do professor Y em relação ao ensino da análise linguística 

propriamente dita relaciona-se às dificuldades de transpor o seu conhecimento teórico para 

um conhecimento prático no sentido de adequar a sua linguagem para a realidade pedagógica 

em que se encontra e de levar em consideração os objetivos do conteúdo a ensinar. Há uma 

aplicação teórica das noções trazidas pelo Interacionismo Sociodiscursivo e por isso podemos 

afirmar que ensina a própria teoria, mas também entendemos que o ensino de língua deve 

contemplar noções práticas que contribuem para a compreensão da funcionalidade das 

categorias linguísticas articuladamente ao funcionamento textual. O professor Y, em resposta 

ao questionário, afirma que Normalmente, parto do texto. Vou interrogando os alunos com 

relação ao que eles sabem da gramática tradicional. Depois, vou contrastando ao que o texto 

apresenta. Como disse, há uma dificuldade de sistematização e de seleção dos conteúdos 

gramaticais. Por haver essa dificuldade de sistematização é que o professor Y ancora-se em 

seu conhecimento teórico como uma forma de conhecimento a ensinar, porém o 

conhecimento a ensinar não se confirma em seu fazer real, pois propõe conteúdos que não são 
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desenvolvidos, como o saber da gramática tradicional em contraste com o seu uso no texto 

supracitado no questionário. 

O comando da quarta questão é respondido pelo professor Y ao tecer ainda os 

comentários sobre a questão três, reiterando sobre o posicionamento do autor ao selecionar os 

verbos ele se afasta pra colocar uma questão polêmica, colocando o texto em terceira pessoa, 

depois se coloca no texto é...aí em primeira pessoa né através de um relato interativo né do 

que ele viveu, evidenciando antes as intenções do autor com a escolha dos verbos em 

detrimento de outras funções que também competem a essa categoria verbal, tais como 

estabelecer as coesões locais e, consequentemente, do plano textual. Observamos mais vez 

que o conceito de relato interativo, que por sua vez é mencionado e não explicitado quanto ao 

seu significado, não contribui com a didática do ensino de PLE. 

O comando das questões cinco, seis e sete tem como objetivo a identificação e a 

interpretação das afirmações do autor sobre a relação racismo e samba e da relação entre as 

torcidas organizadas e a qualidade do carnaval. Este tipo de questão deixa o aluno totalmente 

livre para expressar-se oralmente sobre aspectos relacionados ao entorno em que se encontra, 

visando ao desenvolvimento da interação espontânea com vistas a promover a mobilização do 

contexto de produção, já que deve agir linguageiramente de forma coerente com a situação 

que é a sala de aula. Apesar de não ser um comando direcionado para a mobilização de 

capacidades linguístico-discursivas de forma planejada a uma reflexão consciente da 

funcionalidade das categorias gramaticais na construção, articulação e progressão da temática 

de um texto, ele permite que elas sejam usadas de forma consciente ou inconsciente nestas 

interações. Faz-se importante os objetivos do professor com a promoção de interações que 

propõe o posicionamento dos alunos em relação a algum assunto, pois poderá se utilizar das 

próprias produções verbais dos alunos em sala de aula para selecionar e ensinar determinado 

tópico linguístico e que, por sua vez contribuirá para o desenvolvimento ou aprimoramento da 

capacidade linguístico-discursiva dos alunos. 

Sobre o desenvolvimento desta atividade o professor Y afirma que: 

 

Professor Y: Eu recorri a toda base teórica que /.../ primeiro a orientação geral 

do curso né + de sempre trabalhara partir de textos e pra ampliação de competências 

comunicativas deles + e ai uma competência comunicativa + que é importantíssima pra eles 

+ que é saber como é que argumenta ne. Como é que você argumenta né + e em textos 

escritos + porque argumentar :: eles já sabem + mas em textos escritos muitas vezes eles não 

sabem. Então + eu recorri a toda essa base teórica mesmo do ISD e das orientações do 

Curso. 
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As orientações do curso são baseadas na proposta do ISD de estudo e análise da 

língua através do gênero de texto, nas modalidades oral e escrita. Como já explicitamos, o 

professor Y demonstra ter o domínio da teoria, contudo, em situação de ensino da língua em 

sala de aula, não se utiliza didaticamente dos conceitos, a fim de contribuir produtivamente 

para o desenvolvimento de competências comunicativas. Estas ações envolvem não somente e 

simplesmente a expressão das opiniões dos alunos na língua-alvo, mas também de utilizar a 

língua através do conhecimento e domínio da estrutura para além da identificação e 

classificação dos elementos gramaticais. Sendo assim, isto lhes permitirá uma apropriação dos 

mecanismos de textualização que contribuem para uma articulação eficaz de ideias, podendo 

se utilizar da língua produtivamente nas diversas atividades cotidianas.  

 

5.5 Analisando Aula 4 

 

5.5.1 Avaliação dos pontos positivos e negativos do Curso de PLE: o espaço concedido ao         

estudo da gramática 

 

Esta aula está dividida em duas etapas. A primeira etapa da aula está voltada para 

a explicação do professor Y sobre as avaliações que a turma realizaria. A primeira avaliação 

constituía-se da apresentação de um seminário sobre a culinária brasileira e a segunda 

avaliação seria a produção de um artigo de opinião. Já a segunda etapa da aula destinava-se a 

avaliação do Curso de PLE por parte dos alunos e que se configura como nosso objeto de 

análise.  

O primeiro momento da aula em questão destinou-se a orientação de como 

aconteceria o seminário, das datas de apresentação, da divisão dos componentes das equipes, 

da escolha das regiões do Brasil e de outras orientações relacionadas ao tratamento da 

temática do seminário. Vale salientar que, devido ao recorte metodológico que fazemos, não 

analisaremos o discurso do professor produzido nesta parte da aula, pelo fato desta não nos 

remeter nem direta ou indiretamente ao ensino da análise linguística. Assim, por ter este teor 

supracitado, justificamos também que não investigaremos as atividades realizadas pelo 

professor Y, já que o próprio previa outros objetivos para a aula em questão, tais como serão 

explicitados a seguir. 

 As cenas desta aula são diferenciadas, pois ela tem como objetivo principal a 

realização de uma avaliação coletiva sobre o Curso de PLE. A partir desta avaliação, 

observamos e investigamos como as concepções de ensino da língua, que atravessam a prática 
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de ensino do professor, se evidenciam em seu discurso sobre as questões de análise linguística 

e quais são os desdobramentos deste posicionamento. Sobre os pontos a serem avaliados a 

respeito do Curso de PLE, é importante ressaltar que o professor Y não direcionou perguntas 

para que os alunos expusessem suas opiniões a cerca do Curso, mas deixou-os livres para que 

falassem sobre as lacunas possivelmente observadas.  

 Teremos como ponto de reflexão o discurso produzido pelo professor Y, 

especialmente, durante esta segunda parte da aula, pois acreditamos que nos releva o 

posicionamento deste, frente às questões levantadas pelos alunos sobre o ensino de tópicos 

gramaticais. A gramática está intrinsecamente ligada aos fatores de organização estrutural das 

unidades mínimas da língua e que nos permitem, quando são devidamente contextualizadas, 

uma apropriação mais segura e confortável destas estruturas que estão organizadas na 

construção e em função dos mais diversos tipos de textos e gêneros textuais.  

Especificamente, neste momento de avaliação do Curso, os alunos ressaltam que 

os principais aspectos positivos das aulas relacionam-se com a riqueza do vocabulário na 

leitura de diversos textos com as mais variadas temáticas, tais como violência, religião, 

ditadura militar, festas, danças e comidas típicas das regiões do Brasil. Em relação aos 

aspectos que precisavam ser ampliados destacou-se a ampliação do vocabulário produzido 

localmente como, por exemplo, uma amostra de expressões idiomáticas típicas da cidade em 

que os alunos estavam imersos e um estudo que contemplasse com mais frequência os 

aspectos gramaticais da língua. 

 

Aluno 1:Eu gostaria de ter estudado mais é...tipo eu gostei muito da parte 

cultural + mas também gostaria de ter dado mais gramática(...) Eu vi futuro de subjuntivo e 

o infinitivo pessoal e tal + então pra mim tipo não é aplicável no momento e tal...eu cheguei 

aqui e todo mundo fala isso + e eu tenho muito problema de...porque aqui fazem muitas 

combinações verbais... 

Aluno 2: Na Gramática + pra mim é difícil na situação utilizar os tempos 

verbais corretos + porque na Alemanha eu aprendi tudo + infinitivo pessoal + o subjuntivo + 

o passado assim...mas depois usar ficou meio difícil. 

Aluno 3:  E pra mim não sei + um texto pelo menos um texto inteiro +pegar 

somente um texto de um livro e colocar os verbos só no infinitivo + e deixar a gente 

escolher o tempo + porque assim a gente tem que pensar. (grifos nossos). 

 

A partir das opiniões dos alunos podemos refletir também sobre a necessidade que 

eles apresentam, sendo este fato intrinsecamente ligado às suas culturas de aprender, 

principalmente no que diz respeito ao estudo sistematizado de tópicos gramaticais, sendo isso 

expresso pela própria necessidade de uso comunicativo, afirmado com o seguinte 
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posicionamento “eu cheguei aqui e todo mundo fala isso[referindo-se ao futuro do subjuntivo 

e ao infinito impessoal] e eu tenho muito problema de...porque aqui fazem muitas 

combinações verbais.... Na Gramática, pra mim é difícil na situação utilizar os tempos 

verbais corretos (...). (grifos nossos). 

Ao considerar o posicionamento dos alunos, observamos uma diferença entre os 

objetivos do professor com os objetivos dos alunos. Estas declarações sinalizam a necessidade 

de refletirmos atentamente sobre a abordagem adotada para o ensino de línguas, já que esta 

norteia nossas escolhas do conteúdo a ensinar e de como ensinar. Desta forma, emergem 

questionamentos que instigam a postura adota no ensino de PLE, frente a uma abordagem que 

busca contemplar a língua como um instrumento que viabiliza a comunicação, tais como: 

Qual é o lugar da codificação gramatical? Quando ela surge? De que ela emerge? Por que a 

incessante necessidade por parte dos alunos de conhecer e compreender o sistema gramatical 

e consequentemente o seu uso?  

Corroboramos com a ideia de que o estudo da gramática de uma língua através de 

amostras recortadas e isoladas do sistema linguístico pode não abranger a totalidade da sua 

utilização, já que semanticamente, discursivamente e pragmaticamente um item gramatical 

poderá obter uma nova categorização e exprimir um novo significado quando se mostram em 

situações concretas.  Contudo, a compreensão do funcionamento padrão dos aspectos 

gramaticais de uma língua pode assegurar, em um primeiro momento, a noção do que seja 

estanque e sólido nesta língua, para então contemplar e dominar uma noção funcional destes 

aspectos e poder transitar seguramente e adequadamente no espaço de uso da língua, de 

acordo com suas necessidades de interação. O professor Y adota o seguinte posicionamento 

em relação ao ensino da análise linguística ao declarar em sala de aula que: 

 

Professor Y: Eu acho que da gramática houve né + do que a gente 

trabalhou...não talvez adequados pra o quê você tá colocando né + de perceber efetivamente 

+ de perceber como é que são feitas as construções aqui + né. 

Acho que tá muito claro + por exemplo, + que isso é princípio também da 

abordagem que a gente trabalha  né :: de não trazer + por exemplo + o estudo dos verbos 

como a gente fez aqui + de trazer a gramática e a relação dos verbos e a conjugação +isso 

pra mim não serve +  serve pouco + né? (grifos nossos). 

 

O fato de o professor Y pautar-se na teoria do Interacionismo Sociodiscursivo, 

que oferece para o ensino de línguas, com base no gênero textual, o modelo de uma 

arquitetura textual e que nos permite contemplar, a partir dos mecanismos de textualização, 

tópicos gramaticais, que colaboram para articulação da produção textual, seja ela escrita ou 
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oral. O subsídio de uma teoria se faz necessário para toda prática de ensino, contudo as 

diversas assunções teóricas devem nos levar a caminhos que nos possibilitem chegar a 

descrições coerentes e relevantes das noções gramaticais. O ensino da análise linguística se 

faz importante pelo fato de responder aos sentidos e aos efeitos criados na rede comunicativa, 

que são equacionados e relevados através da linguagem. Assim, as escolhas das amostras da 

língua e o modo de sistematizá-las compreendem uma série de possibilidades de 

metodologias. Uma parte dessas escolhas concerne às referências metodológicas construídas 

pelo próprio professor ao longo de sua formação profissional são evidenciadas também pelo 

professor Y, quanto ao seu posicionamento sobre o ensino dos verbos. 

 

Professor Y: Eu acho que o mais interessante é você entender dentro do texto 

qual é a função daquele verbo + né? Que tempo efetivamente tá sendo construído ali dentro 

do texto + porque não é só os aspectos morfológicos do verbo +por exemplo + que vão dá a 

referência temporal dele +  as vezes tem relação com o adjunto adnominal ou adjunto 

verbal né + e aí.... 

(...) talvez +fazer a comparação com o que está na gramática + como é que ele 

aparece nos textos? Pra vocês terem essa noção de distinção + né. Então + como é que tá na 

gramática? Aparece assim esse tempo verbal...Como é que nos textos ele aparece? Aparece 

assim + esse tempo verbal...(grifos nossos). 

 

O tratamento dos aspectos gramaticais não se relaciona automaticamente de forma 

disjunta do texto, mas antes pela evocação que determinadas funções fazem de determinadas 

categorias. É importante, para o ensino de língua estrangeira, que não se descreva 

aprioristicamente os desequilíbrios, ou seja, as variações de construção sintática, mas antes 

observar as correspondências regulares que respondam pelo estabelecimento do modelo 

categorial dos vários itens que estão em funcionamento na produção linguística. Assim, o 

ensino da análise linguística que é norteado pela gramática em uso não deve, todavia, 

contrariar o que está previsto pelo sistema linguístico, ao capturar para análise uma descrição 

comum de fatos aleatórios, nem tão pouco uma análise que ignore o sistema regulador de 

todos os enunciados da língua, sejam quais forem as suas manifestações nos eventos 

interativos. Ao falar sobre a forma como compreende o ensino dos verbos, o professor Y 

remete-se diretamente à teoria, que não somente norteia o seu agir em sala de aula, mas que 

também rege o seu próprio discurso do saber a ensinar, ao afirmar que: 

 

Professor Y: Recorri também à base do ISD + e também com relação à 

construção da temporalidade + eu utilizo bastante é :: a referência culioliana de construção 

da temporalidade dentro do texto +apesar de não utilizar né + esses termos com eles + mas 

nos exercícios + eu me focalizava nessas perspectivas teóricas. (grifos nossos) 
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Apesar de afirmar que não utiliza metalinguagem teórica, já a usava na busca de 

justificar o seu agir e para que os alunos compreendessem o porquê da sua concepção de 

ensino de gramática que, por sua vez, pautava-se em uma teoria linguística para dar suporte ao 

olhar que se punha sobre o objeto a ensinar.  A metalinguagem especializada se configura 

como o próprio insumo do ensino dos aspectos gramaticais, através de uma metalinguagem 

especializada e que consagra este uso em particular como o mais completo e correto. 

 

Professor Y: E aí + um dos pontos negativos que eles colocaram + mesmo 

havendo essa metalinguagemné + o tempo todo em sala de aula + mas talvez eu não tenha 

conseguido sistematizar da forma como deveria ter sistematizado pra eles +né + e aí por 

ser uma primeira experiência e tudo... 

E um dos pontos negativos que eles colocaram + foi de não ter trabalhado 

muitos aspectos da gramática tradicional + certo.(grifos nossos) 

 

É importante observar no ensino de língua estrangeira, a tentativa que fazemos de 

aplicar a teoria a todo custo, e isto implica pensar não em uma abordagem ideal para 

determinado contexto, mas antes uma abordagem coerente dos fatos gramaticais da língua e 

de seu funcionamento nos textos e nos discursos. É igualmente importante compreendermos 

que não podemos descartar os modos de aprender dos alunos. Por mais que o professor esteja 

munido de uma teoria para orientar o seu agir, deve-se procurar conjugar o suporte que a 

teoria nos dá com as necessidades de aprendizagem dos alunos e que poderão reorientar o 

ensino do professor em relação à flexibilidade no modo de tratar o conteúdo, principalmente 

no que diz respeito à demanda gramatical.  Desta forma, não é interessante desprezar o ensino 

de gramática, mas pensar em uma forma de fazer que não delimite o ensino de línguas a uma 

autossuficiência dos itens gramaticais, mas antes procurar contextualizar o uso desses itens 

nos textos em pleno funcionamento social, pensando igualmente em outras questões que vão 

além da estrutura gramatical. No próximo ponto, examinaremos a prática de ensino de 

gramática do professor X, também sujeito participante desta pesquisa.  

 

5.6 Analisando Aula 5 

 

5.6.1 Texto: Biografia de João Ubaldo e uma crônica “O tartamudo de         

Kurfurstendamm” 

 

É consenso, hoje, entre os estudiosos da língua, que o ensino de língua estrangeira 

assim como de língua materna deve pautar-se em textos; além de ser a orientação central dos 
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PCN e que, por sua vez, norteia a ação dos professores de línguas em sala de aula. Apesar de 

haver um arcabouço teórico que dá sustentação para esta orientação, nem sempre há um 

consenso sobre qual seria a melhor maneira de desenvolver, dentro da perspectiva 

sociointeracionista trazida pelos parâmetros, a competência comunicativa dos alunos, 

principalmente a competência gramatical. É importante pensarmos como essas orientações 

são postas em prática e quais são as suas implicações, principalmente no que diz respeito ao 

ensino da análise linguística - nosso foco de estudo - já que muitas são as formas de se 

trabalhar o texto. 

Ao pensarmos em uma interação social por meio de textos, ou seja, ao 

comunicarmos alguma coisa a alguém, de determinada forma, num determinado contexto e 

em determinadas circunstâncias de interlocução, devemos pensar igualmente na gramática da 

língua, pois é ela quem conduz e delineia os traços linguísticos de um determinado texto a ser 

concretizado nos diversos gêneros textuais. Neste sentido, Bronckart (1999, p. 69) afirma que 

“toda língua natural apresenta-se como estando baseada em um código ou um sistema, 

composto de regras fonológicas, lexicais e sintáticas relativamente estáveis, que possibilita a 

intercompreensão no seio de uma comunidade verbal”.  

Desta forma, as escolhas que o falante pode realizar no paradigma linguístico lhe 

permitem criar e organizar, dentro dos limites das formas gramaticais da língua, textos 

adequados às situações de comunicação e que cumpram com os objetivos pretendidos. Por 

isto, é relevante que o ensino de línguas contemple, de forma contextualizada, os tópicos 

gramaticais, de acordo com as necessidades e níveis apresentados pelos aprendentes, elegendo 

também os objetivos da análise linguística, tendo como ponto de partida a utilização de 

materiais autênticos. 

 

Professor X: Esse texto + nós tínhamos classificado como uma biografia 

lembram? Então + a gente percebe que os verbos se comportam de uma maneira muito 

similar. A gente tem o indicativo + o pretérito perfeito + o indicativo presente + o pretérito 

perfeito. Então + a maioria dos verbos que nós identificamos aqui ((referindo-se ao gênero 

biografia))são ou no pretérito perfeito ou no presente do indicativo nas biografias. E porque 

nós encontramos verbos no pretérito perfeito e no presente nas biografias? O que isso 

significa em português + em língua portuguesa? Qual é a relação entre o pretérito perfeito e 

o presente do indicativo em português? 

 

O professor X também evidencia este posicionamento em seu discurso e no 

questionário aplicado. Sobre isso afirma: “busco me orientar pela abordagem comunicativa, 

mas, na prática, isso nem sempre é possível”, mostrando que as situações vivenciadas em sala 
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de aula de PLE levam por caminhos diferentes, mas que tendem a chegar a um ponto em que 

consiga convergir texto e gramática, a fim de estabelecer relações de sentido para o ensino de 

tópicos gramaticais. Ao refletir sobre a relação entre abordagem comunicativa e ensino de 

gramática ou sobre o espaço da gramática na abordagem comunicativa, o professor X 

explicita que: 

 

Professor X: Embora a gente trabalhe com a abordagem comunicativa + a 

abordagem comunicativa não descarta o ensino de gramática + como muita gente 

equivocadamente pensa né. 

 

É comum, nos discursos que veiculam os princípios da abordagem comunicativa, 

principalmente no que diz respeito ao ensino da gramática, que esta perdeu o seu papel 

central, já que neste contexto de ensino, outros fatores são colocados com maior evidência, 

tais como as intenções comunicativas, os tipos de textos, os temas e etc. Porém, o ensino de 

gramática em contexto comunicativo deve compreender o desenvolvimento das capacidades 

de linguagem na língua-alvo, perpassando, para tanto, pelo domínio e uso de regras 

gramaticais. Estas devem ser introduzidas de forma didática e em momento propício para a 

análise dos fenômenos gramaticais, de acordo com o nível do grupo-alvo. Sendo assim, não 

privaremos o aluno de descobrir e refletir sobre as regularidades linguísticas do novo sistema 

a adquirir e faremos com que ele compreenda o objetivo central do estudo de tópicos 

gramaticais, isto é, de desenvolver as capacidades de linguagem, e dentro deste contexto em 

específico, a capacidade linguístico-discursiva. O professor X coloca-se explicitamente a 

favor do diálogo entre abordagem comunicativa e ensino de gramática, ao levar em 

consideração, a partir de sua experiência de ensino, não somente as orientações das 

abordagens teóricas, mas também das necessidades que emergem em sala de aula pelos 

alunos. 

 

Professor X: Antes de iniciar esse curso + nós havíamos determinado os eixos 

temáticos + mas não tínhamos feito um quadro de progressão gramatical pra o curso. E com 

base na experiência que eu tenho de ensino de português como língua estrangeira + eu 

imaginei né +uma progressão pra aquele grupo + mas essa progressão não estava de acordo 

com que o grupo solicitava. Porque o grupo era bastante heterogêneo. Então + alguns alunos 

solicitaram alguns tópicos gramaticais pro curso + e eu pensando em atender exatamente 

essas solicitações é :: imaginei que a partir do que a gente tinha desenhado pro curso + 

trabalhar contexto + a partir do texto e aquilo que eu acho importante + que é pensar nos 

gêneros textuais pra o ensino de línguas + seja pro ensino de língua materna ou língua 

estrangeira + associar de alguma maneira esses tópicos gramaticais que foram solicitados 

pelos alunos à aquilo que eu pretendia trabalhar. 
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Podemos observar uma concepção de gramática que leva em consideração o 

ensino dos fatos gramaticais a partir de gêneros, pautando-se em práticas contextuais, levando 

em consideração também os aspectos sociocognitivos e discursivos de produção do texto, 

sendo que isto não nos deixa a impressão de que ele ignora o sistema da língua. Entendemos 

que não há possibilidade de trabalhar a língua sem atentar para o sistema, de modo que o 

trabalho com a gramática tenha um espaço garantido na sala de aula de línguas, especialmente 

na sala de aula de português como língua estrangeira.  Corroboramos, desta forma, com o 

posicionamento de Irandé Antunes ao afirmar que 

 

As pessoas, quando falam, não têm liberdade total de inventar, cada uma a 

seu modo, as palavras que dizem, nem têm a liberdade irrestrita de colocá-

las de qualquer lugar nem de compor, de qualquer jeito, seus enunciados. 

Falam, isso, sim, todas elas, conforme as regras particulares da gramática de 

sua própria língua. Isso porque toda língua tem sua gramática, tem seu 

conjunto de regras, independentemente do prestígio social ou do nível de 

desenvolvimento econômico e cultural da comunidade em que é falada. Quer 

dizer, não existe língua sem gramática (ANTUNES, 2003, p.85) 

 

No nosso caso, os estudantes estão aprendendo uma língua estrangeira, 

mergulhado na cultura dela. Então, conhecimentos diversos entram em jogo. Os 

conhecimentos da língua materna, o conhecimento das outras línguas estrangeiras e os 

conhecimentos da língua-alvo, pois ele está em permanente integração social com brasileiros. 

Mesmo havendo uma variação, que é inerente a todo sistema linguístico, ela não ocorre de 

forma aleatória e sem seguir padrões de mudança e variação, ou seja, não é livre e nem 

ilimitada. O advento dos estudos da língua como um instrumento de interação verbal, que 

permite aos falantes não só comunicarem seus pensamentos, opiniões e desejos, mas também 

agir no mundo, nos evidenciam, assim como explicita Bronckart (2008, p.71) que “a 

concepção da linguagem como um processo ativo e criativo não é apenas produto dos objetos 

de sentido, mas que também se (re)produz a si mesma permanentemente e pode ser 

desenvolvida em duas teses: a primeira é a de que, dado que a atividade é produtora de 

objetos de sentido, ela é também, necessariamente, constitutiva das unidades do pensamento 

humano e a segunda é a de que, na medida em que a atividade de linguagem é atividade 

social, o pensamento ao qual ela dá lugar é também, necessariamente, semiótico e social”.  

A relevância do exercício da análise linguística reside no âmbito da busca pela 

compreensão e reflexão de como se organiza, dentro dos limites de organização de uma 

língua, o que é semiótico e social, isto é, dos eventos comunicativos que guiam a forma 
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linguística a serem usadas, a partir de fatores reguladores de um contexto físico e 

sóciosubjetivo da produção de um texto. Para o professor X: 

 

É importante saber também ensinar a língua daquele indivíduo + é :: os tempos + 

os modos ((verbais)) se comportam da mesma maneira + porque o gênero ele é universal né 

+ se a gente for pensar...O gênero biografia existe na França + existe na Alemanha + existe 

nos Estados Unidos + mas como é que eu vou escrever + de que maneira a língua vai se 

comportar dentro daquele gênero + na produção daquele gênero. 

 

Assim entendido, a gramática tem garantido o seu espaço em sala de aula de 

línguas, porém não com uma finalidade em si mesma, mas para possibilitar que os falantes 

compreendam o pleno funcionamento da língua. Vale enfatizar, mais uma vez, que sendo a 

atividade de linguagem o fruto de uma representação coletiva do que seja o meio físico, social 

e subjetivo de produção de textos, é importante refletir sobre como a estrutura de uma dada 

língua, em suas regularidades de uso, se organiza frente às várias situações comunicativas. O 

professor X, ao refletir com os alunos sobre o gênero biografia, estudado na aula desta 

análise, não exclui do seu discurso ao ensinar, entre outros fatores textuais como aspectos da 

literatura brasileira, aspectos da cultura, a importância que tem o autor do texto estudado no 

cenário da literatura brasileira, os tópicos gramaticais que foram solicitados e considerados 

relevantes pelos próprios alunos. Para Beacco (2007) o emprego das categorias gramaticais 

deve ser compreendido pelos aprendentes, para que também revelem a sua experiência 

comunicativa e não somente da aquisição uma metalinguagem gramatical especializada. 

Vejamos, o discurso produzido na interação professor X-aluno, em uma situação de análise 

linguística, em sala de aula de PLE. 

 

Professor X: Então + vamos mais um pouquinho adiante na gramática + tá certo. 

(...) Aí eu digo o seguinte: No trecho em destaque + temos o que + em português + 

chamamos de orações condicionais. Elas têm uma estrutura bastante peculiar. Vamos pensar 

um pouco sobre isso? Hum...então a primeira pergunta é :: Quais são os verbos da frase em 

evidência? Quais são os verbos que a gente encontra aí nessa frase “Também ficaria 

satisfeito, se pudesse atribuir os olhares de reconhecimento” Hum? Que verbos a gente tem 

aí? 

Existe alguma palavra especial que faz a ligação entre as duas informações 

presentes na frase destacada? Qual? 

(...) É uma condição né. Então a primeira informação é “que ficaria satisfeito” e 

a segunda + qual é a segunda informação? 

Aluno 1: Se eu pudesse atribuir os olhares de reconhecimento. 

Professor X: Certo :: e existe uma palavra que esteja aí ligando uma informação 

à outra + estabelecendo alguma relação? 

Aluno 1: A ::.o “se”... (...) Eu acho que esse “se” é reflexivo... 
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Professor X: Hum :: ele não é reflexivo não...Eu disse que as orações são 

condicionais + né. Então + eu tenho a primeira parte com uma informação + na segunda 

parte uma outra informação...e essas informações estão ligadas através do quê? Do 

“se”...que é uma conjunção condicional que estabelece condição + por isso essa estrutura a 

gente chama em português de condicional. E quando é que a gente encontra orações 

condicionais + em Português? O quê que acontece com os verbos nas frases em que há 

condicionais? Que tipo de verbo eu tenho aqui?  

Aluno 1: Não se diz condicional? 

Professor X: A gente diz condicional pra simplificar + mas aqui tem um 

tempo...Qual é o tempo desse verbo? Hum? 

Sim + em várias línguas se chama isso de condicional + mas o condicional ele se 

apresenta num tempo + que tempo é esse? Lembram? Em que tempo está esse verbo? Tempo 

e modo né + porque esse aqui é futuro do pretérito do modo indicativo né + lembram? E 

aqui? 

Professor X: Lembram + lembram do modo pelo menos? 

Aluno 1: É o subjuntivo. 

Professor X: Então a gente sabe que o modo é o subjuntivo... 

Aluno 1: É o pretérito do subjuntivo... 

Professor X: É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então + as orações 

condicionais em geral se formam assim + você tem um verbo no futuro do pretérito + e um 

verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo + possa ter também no pretérito-mais-que-

perfeito que a gente vai ver ainda. Mas em geral + é essa estrutura que a gente tem + certo?! 

Então + o que é que a gente pode concluir + que as orações condicionais em geral assim se 

apresentam + certo. Ou seja + então quando a gente quiser estabelecer uma condição + a 

gente já sabe como funciona + como se comporta a estrutura da língua pra estabelecer 

condições. (grifo nosso) 
 

Este momento de interação nos mostra com clareza as orientações adotadas pelo 

professor X em relação a sua concepção de linguagem correlacionada ao ensino gramatical. 

Ao falar sobre esta situação, ele afirma que: Não penso que a gente tem que eliminar o ensino 

de estruturas, a gente tem que ensinar estrutura sim(...)mas tentando contextualizar né essas 

estruturas, pensando no uso. Vejamos que o professor X cumpre com seu propósito de 

ensino, ao selecionar um trecho do texto para explicar como se constroem as orações 

condicionais em língua portuguesa.  

Poderíamos questionar essa tomada de decisão do professor, ao pensarmos que ele 

poderia estar se utilizando do texto como pretexto para o ensino de estruturas. Porém, 

compreendemos a língua enquanto um sistema de signos de caráter social, homogêneo e 

abstrato, e por isto, é viável que o ensino de português como língua estrangeira contemple 

também as categorias linguístico-gramaticais, as suas funções e as relações que entram na 

construção de textos na língua-alvo, descrevendo e refletindo, assim, a estrutura interna e 

avaliando as suas regularidades.  
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Seguindo esta linha de raciocínio, sinalizamos positivamente o fato de que o 

aprendente de uma língua-alvo deve saber flexionar os verbos e usar os tempos e os modos 

verbais para obter os efeitos desejados; deve saber usar os artigos e os pronomes para não 

confundir seu ouvinte, assim como deve seguir a concordância verbo-nominal naquilo que for 

necessário à boa comunicação e assim por diante. Utilizar a gramática da língua, a fim de 

atingir os efeitos de sentido pretendidos, a partir do reconhecimento do contexto de produção 

de um texto, é uma importante ferramenta para uma melhor atuação comunicativa. Nisto, 

apontamos para o coerente posicionamento de Mattos e Silva (2004) ao dizer que “a primazia 

do aspecto cognitivo, comunicativo e social ou então textual e discursivo que o ensino 

assumiu não deveria obscurecer o aspecto sistêmico da língua”, contudo este aspecto também 

não deve ser visto de forma uníssona e isoladamente, já que se relaciona com outros níveis, 

como o semântico e o pragmático. (grifo nosso) 

De acordo com o que se pretende construir com os alunos é que o professor deve 

propor e desenvolver, a partir de suas orientações teóricas e da abordagem que assume em sua 

prática, ações conjuntas de reflexões metalinguísticas e epilinguísticas através de uma relação 

indissociável entre os aspectos linguístico-discursivo e interação verbal. A reflexão gramatical 

é importante para a aprendizagem de toda língua, seja materna ou estrangeira, já que as 

combinações são intrínsecas a qualquer língua e, por isto, merecem ser estudadas a fim de 

compreendermos o seu papel, que seja o de atrelar os aspectos sintáticos de organização das 

sentenças a um nível funcional, a partir dos gêneros, dos textos e dos discursos. O professor X 

propõe uma reflexão, a partir de uma situação de uso, sobre como o verbo pode se comportar 

na mobilidade textual e para produzir efeitos de sentido.  

 

Professor X: Então + em português eu posso usar o presente do indicativo no 

lugar do pretérito perfeito pra dar ênfase a uma ação que aconteceu no passado + né + a 

algo que aconteceu no passado. Eu destaco aquela ação a partir do presente do indicativo. 

Vou poder fazer isso com todos os verbos + ou vou poder substituir tudo que está no 

pretérito perfeito pelo presente do indicativo + vai funcionar sempre?(...)Se vocês 

observarem nos jornais + o presente substitui muito o pretérito perfeito. Então + na época 

das eleições + quando o Lula foi eleito presidente + no dia seguinte na manchete do jornal 

+ “Operário vence eleições para presidente”. 
 

É importante pensarmos sobre a nomenclatura utilizada na sala de aula de línguas, 

já que as teorias linguísticas nos mostram uma nova forma de agir quanto ao ensino da análise 

linguística e que isso compreende um vocabulário específico para este tratamento científico. 

Contudo, a metalinguagem especializada, caso não haja uma transposição didática adequada 

dos termos e conceitos, poderá ser um inconveniente à compreensão por parte dos alunos em 
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relação ao que se pretende ensinar. Por isto, a terminologia da gramática tradicional, presente 

no discurso produzido pelo professor X, não é de todo descartada, visto que nem tudo 

proposto por essa gramática foi substituído pelas teorias linguísticas. 

O Interacionismo Sociodiscursivo, enquanto uma corrente teórica, apresenta 

termos técnicos próprios de sua proposta quanto ao tratamento dos aspectos gramaticais e 

linguístico-discursivos que constitui o modelo de arquitetura textual da produção de textos, 

mas também não elimina da sua terminologia termos da tradição gramatical, tais como, por 

exemplo,  nome, verbo, tempo presente, passado, futuro, advérbio, discurso direto, indireto e 

indireto livre, oração, sujeito, adjunto adverbial, conjunções, pronomes ou locuções 

adverbiais, grupos preposicionais, grupos nominais entre outros. Assim, os termos da 

gramática tradicional passam a ser observados e analisados de forma mais significativa em 

outros contextos, com outro funcionamento.  

Observamos que o professor X tem como base, conscientemente ou não, o 

paradigma funcionalista de abordagem do ensino de gramática, pois propõe a descrição da 

relação entre o sistema das formas linguísticas e seu contexto, privilegiando a função 

sociocomunicativa da língua ao pensar no ensino de línguas a partir do gênero, contribuindo, 

assim, para o desenvolvimento humano dos aprendizes, já que serão capazes de utilizar a 

língua para agir através dos gêneros. Nessa visão o indivíduo atua, age, realiza ações por 

meio da linguagem que não é apenas elemento de exteriorização do pensamento ou mero 

transmissor de informações, mas agente de interação comunicativa pela produção de efeitos 

de sentido entre os interlocutores em uma dada situação comunicativa e em um contexto 

sócio-histórico e ideológico. Nesta perspectiva, as regras que governam a constituição das 

formas linguísticas serão vistas juntamente com as que governam os padrões de interação 

verbal, procurando significar de forma coerente os modos de uso das expressões linguísticas.  

 

5.6.2 O material produzido pelo professor de PLE 

 

Esta aula do professor X está dividida em duas etapas. A primeira etapa da aula é 

destinada para o término de uma atividade que teria ficado pendente, referente à aula anterior. 

Esta atividade estava relacionada ao estudo da biografia de João Ubaldo. No ensejo, o 

professor X, retoma a questão pendente desta atividade. “Observe os verbos que aparece no 

texto, a que modos e tempos verbais podemos associar a maioria deles?”. O professor X 

enseja estudar a gramática, tendo como ponto de partida uma biografia, a fim de refletir sobre 
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como os verbos se comportam nesta situação de comunicação. O seu posicionamento sobre 

esta atividade é justificado pela sua própria concepção de ensino dos elementos gramaticais. 

 

Professor X:Minha preocupação foi fazer com que eles percebessem as relações 

que os tempos estabelecem entre si + qual é a relação entre os tempos e àquele gênero né + 

que está sendo estudado + o comportamento da língua a depender do gênero em que está 

sendo utilizado(...)Acho importante convidar o estudante a pensar sobre a língua + e não 

simplesmente receber as informações a respeito da língua através do professor. 

 

Outra questão pendente desta atividade, é a que o professor X elegeu como 

“língua solta”, Então a gente viu...a gente já leu aqui a biografia de João Ubaldo Ribeiro, 

cada um de nós tem uma biografia né, se viveu até aqui tem uma biografia, certo? E aí a 

gente vai trocar essas informações, vamos conhecer agora um poquinho mais do colega 

utilizando a estrutura parecida com essa que está aqui, só que a gente vai falar...tá certo?!A 

proposta desta questão, que visa a comunicação através da oralidade, tendo em vista à prática 

de uso desta estrutura da língua como ponto de partida, poderá viabilizar o desenvolvimento 

das capacidades de linguagem, já que contextualiza o uso do gênero assim como enfatiza 

como a língua funciona nesta situação. A partir do modelo da estrutura e da compreensão de 

sua funcionalidade a partir do gênero, os alunos deveriam produzir um texto em que 

utilizassem tais estruturas, possibilitando, assim, a mobilização da capacidade linguístico-

discursiva, já que o aluno deverá escolher com cautela os verbos adequados para manter o 

objetivo da produção do texto: uma autobiografia. 

Na segunda etapa da aula, o professor X utiliza uma crônica, que foi escrita pelo 

mesmo autor da literatura brasileira, João Ubaldo Ribeiro, e que havia sido estudado na aula 

anterior, através de sua biografia. O professor X contextualiza o texto a ser estudado Esse 

texto foi tirado de um livro chamado Um brasileiro em Berlim, que foi escrito por João 

Ubaldo, durante o ano em que ele esteve morando na capital né, Berlim, a convite né da 

academia berlinense de Letras, ele foi convidado a escrever e fazer observações sobre a 

cultura, sobre o país e o resultado do livro é bastante interessante. Acreditamos que esta 

contextualização da obra de João Ubaldo é bastante produtiva para o ensino da língua através 

dos gêneros textuais, já que aproxima os alunos da situação de produção deste texto na língua-

alvo, possibilitando uma significativa compreensão das formas linguísticas utilizadas pelo 

autor do texto e que também marcam o comportamento da língua neste tipo de produção 

textual. 
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A atividade preparada pelo professor X, nesta aula, compreende duas partes: a 

primeira parte que trata do texto “O tartamudo de Kurfurstendamm” e a uma segunda parte 

voltada para a gramática do texto.Investigaremos o discurso do professor X, que é norteado 

pela atividade abaixo, produzido no momento de interação com os alunos na resolução das 

questões. A primeira parte da atividade concerne ao estudo do texto “O tartamudo de 

Kurfurstendamm”. Segundo o professor X, a escolha pelo estudo deste texto se dá pelo fato de 

que, além de ser um texto de literatura brasileira, este texto Na verdade fala de uma pessoa 

que está numa situação muito semelhante a dos alunos, em que os alunos se encontravam 

aqui no Brasil. Que é a situação de alguém estrangeiro imerso numa cultura nova e isso de 

certa forma faz com que os alunos se aproximem do texto (...). 

 

Vejamos o que sugerem as questões formuladas para o estudo do texto. 

 

PARTE I 

Sobre o texto. 

1. No que concerne ao gênero, como podemos classificar o texto “O tartamudo do 

Kurfürstendamm”? 

2. O que caracteriza este tipo de texto? Onde normalmente ele é publicado? 

3. Você conhece outros autores brasileiros e/ou de seu país que escrevam este 

gênero de texto? Quem são? Fale um pouco sobre eles. 

4. Qual é a situação-problema do texto que você leu? Por que ela ocorre? 

5. Você já vivenciou situação semelhante à do tartamudo de Kurfürstendamm? 

 Quando? Onde? Fale um pouco de sua experiência. 

Esta parte da atividade é apresentada pelo professor X como um roteiro, a fim de 

que pudessem discutir sobre o texto. Apresenta traços de um instrumento que entende a 

comunicação acontecendo em contextos reais como principal objetivo de ensino.  Os 

comandos das questões são direcionados para a compreensão da funcionalidade deste tipo de 

texto, de seu objetivo comunicativo e de seu contexto de produção, com o propósito de 

aproximar o aluno não somente do texto, mas também de uma situação que poderá ser ou que 

já foi vivenciada pelo aluno. O discurso produzido pelo professor X ao falar sobre a escolha 

do texto e de como pretendia tratá-lo converge para o que foi planejado no material didático, 

pois as questões elaboradas para a contextualização do conteúdo do texto preparam os alunos 

para o que posteriormente (na parte da gramática do texto) se pretende abordar. 

 



 

153 

 

 

Professor X: Tem que haver uma relação de identificação entre o leitor e o texto 

+ a gente fala também sobre literatura brasileira + fala sobre aspectos da cultura + sobre 

um autor importante dentro do cenário da literatura brasileira e:: utiliza também a 

gramática para que eles possam compreender melhor o texto + e ter acesso aqueles tópicos 

que eles consideram importantes né. 

 

A fim de explicitar o tipo de texto que está sendo estudado, o professor X faz uma 

reflexão sobre a manifestação real deste texto, mobilizando, para tanto, o conhecimento 

prévio dos alunos, uma vez que esse procedimento auxiliará na resolução da atividade 

proposta. Posteriormente, os alunos deverão verbalizar uma situação semelhante ao que foi 

vivenciado pelo autor do texto, produzindo na verdade uma autobiografia (voz do professor 

X). Desta forma, a proposta do professor X articula coerentemente, através do 

reconhecimento do contexto de produção da crônica em questão, a mobilização da capacidade 

de ação juntamente à capacidade linguístico-discursiva dos alunos, já que deverão falar de 

suas vivências. Para situar os alunos sobre as escolhas linguístico-discursiva do autor do texto, 

o professor X busca, em suas explicitações, evidenciar a relação que há entre estas escolhas e 

situação real de uso da língua portuguesa, como podemos observar em seu discurso: 

 

Professor X: Como eu disse + João Ubaldo foi + fez algumas observações sobre 

a cultura e escreveu em capítulos essas observações que ele fez + certo?Então + quando a 

gente observa algum aspecto né + vamos pensar aqui o cotidiano + a gente identifica 

aspectos e descreve sobre aquilo + aspectos cotidianos + que tipo de texto a gente tá 

escrevendo? 

 

O posicionamento adotado pelo professor X é corroborado pela sua concepção de 

gênero textual e do tipo de ensino que adota em sua prática, marcadamente produtivo, mas 

que não é desvinculado de uma análise linguística que se aproxime, primeiramente, da 

necessidade de aprendizagem do aluno. Ao refletir sobre o seu posicionamento, o professor X 

declara que: (...) Eles vão chegar à conclusão de que gênero é esse que estamos trabalhando 

sempre solicitando do estudante a reflexão e não trazendo pra ele um modelo do que é o 

gênero, explicitando como é que o gênero funciona, mas fazendo com que ele ative os 

conhecimentos que ele já tem, porque ele lida com esses gêneros cotidianamente, mas 

trazendo a importância de ter consciência do que esse gênero significa e do que eu posso 

fazer com esses gêneros em língua materna ou em língua estrangeira. Desta forma, 

entendemos que o professor X, ao congregar texto e gramática em sua prática de ensino, não 

se prende aos conceitos metalinguísticos desta relação, já que não se deixa aprisionar nem 
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pelo ensino do gênero como um fim em si mesmo, nem mesmo por uma abordagem 

descontextualizada da gramática.  

A segunda parte da atividade proposta pelo professor X relaciona-se ao texto 

previamente estudado e compreende a gramática do texto, como podemos observar abaixo. 

 

 PARTE II 

 A gramática do texto 

 1. “Gostaria de dizer que essa notoriedade se deve à camaradagem que estabeleci 

com vizinhos, funcionários de lojas, carteiros, policiais, lixeiros (...)” No trecho anterior, 

foram destacadas duas palavras que indicam profissões. No que diz respeito à sua estrutura, o 

que tais palavras têm em comum? 

 2. Em português, alguns sufixos são indicadores de profissão. Por exemplo: 

ão-escrivão 

ário-bibliotecário 

dor-vendedor 

eiro-jornaleiro 

ista–dentista 

tor-tradutor 

 Com base nas informações acima, escreva o nome da profissão de quem: 

Varre a rua: 

Faxina a casa: 

Entrega a pizza: 

Escala montanha: 

Cata o lixo: 

 3. “Também ficaria satisfeito, se pudesse atribuir os olhares de reconhecimento 

(...)”  No trecho em destaque, temos o que, em português, chamamos de orações condicionais. 

Elas têm uma estrutura bastante peculiar. Vamos pensar um pouco sobre isso? 

 A – Quais são os verbos da frase em evidência? Em que modo e tempo eles se 

apresentam? 

 B – Existe alguma palavra especial que faz a ligação entre as duas informações 

presentes na frase destacada? Qual? 

 C – O que podemos concluir a respeito das orações condicionais? 

 4. Voltemos ao texto de João Ubaldo Ribeiro. Se você estivesse no lugar do 

tartamudo, o que faria para resolver as dificuldades que ele encontrou? 
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Podemos observar que o comando das questões que abordam a gramática do texto 

parte de trechos do próprio texto. O comando da primeira questão visa ao estudo da formação 

de palavras a partir de um vocabulário presente no texto, mais especificamente relacionadas 

às profissões. Destaca-se o reconhecimento da estrutura. 

 

Professor X: (...)Eu lembro que pra gente falar de profissão + a gente vai ter que 

tratar da formação de palavras né + que pra gente em língua materna +eu acho uma coisa 

desnecessária + mas pra quem aprende uma língua estrangeira (desnecessária entre aspas 

né) mas + menos necessária do que por exemplo pra quem aprende uma língua estrangeira + 

que eu consigo identificar uma palavra + inferir o que significa a palavra a partir de um 

sufixo.Tanto na primeira aula + quanto na segunda + falo muito em gramática + mas como 

eu disse no início é uma demanda dos estudantes. (grifos nossos) 

 

Observamos, ao longo da análise, que o discurso do professor X, ao explicar sobre 

a estrutura da língua e, destacadamente, ao tratar sobre o seu agir em sala de aula, corrobora 

com o ensino de gramática, porém tem como ponto de partida atividades de análise 

linguística, ao passo que traz uma reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da 

língua. Contudo, como podemos ver em destaque no seu discurso, o professor X divide essa 

responsabilidade, do ensino de tópicos gramaticais, com a demanda dos alunos. E para não se 

eximir deste fato e nem de sua concepção de ensino de línguas, ele afirma que pensando em 

atender exatamente essas solicitações é...imaginei que a partir do que a gente tinha 

desenhado pra o curso...trabalhar contexto a partir do texto e aquilo que eu acho importante 

que é pensar nos  gêneros textuais pra o ensino de línguas e associar de alguma maneira 

esses tópicos gramaticais que foram solicitados pelos alunos àquilo que eu pretendia 

trabalhar. Esta ação também é marcada no questionário respondido: Acredito que o ensino de 

gramática ocupa uma parte significativa de minhas aulas. A razão disso está na solicitação 

dos alunos.  

O comando das questões três e quatro, baseados em excertos do texto, objetiva o 

estudo da estrutura das orações condicionais, incluindo uma reflexão sobre o uso dos verbos 

que constituem esse tipo de oração. Por sua vez, os itens a, b e c da questão três propõe uma 

análise, primeiramente, dos itens linguístico-gramaticais, visando à identificação do modo e 

tempo em que se encontram os verbos da oração, destacada pelo professor X, e que 

caracteriza uma condição, para que em seguida, o aluno tenha a possibilidade de expressar-se, 

a partir do conhecimento da formação da estrutura linguística quando a finalidade for 

comunicar uma situação que inspire possibilidade, subjetividade ou condição. 
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Professor X:Aí + agora a gente vai utilizar as estruturas sobre as quais nós 

falamos previamente + numa discussão relacionada ao texto que foi :: é :: motivo de 

interpretação + digamos assim + na parte anterior. Então + eles vão assumir agora a 

posição do personagem e vão falar que soluções dariam praquelas situações é :: 

embaraçosas que se sucederam no texto. 

E outra coisa também que eu acho importante é convidar o estudante a pensar 

sobre a língua + e não simplesmente receber as informações a respeito da língua através do 

professor né. Então + pra que ele chegue às próprias conclusões + pra que ele desenvolva 

também uma autonomia do aprender + que é importante né. 

 

Ao mobilizar uma reflexão, por parte do aluno, que relaciona as formas 

linguísticas às formas de interagir na língua-alvo, nas mais diversas situações de comunicação 

e de uso da língua, promovemos um trabalho produtivo que considera o desenvolvimento das 

capacidades de linguagem necessárias para a construção de estratégias linguísticas e 

discursiva de leitura, escrita, e produção oral e escrita. O desenvolvimento de atividades que 

proporcionem um campo vasto de experiências da língua em movimento e, por sua vez, do 

aparecimento e recorrência de fatos gramaticais que destacam a construção dos textos e os 

sinalizam para um determinado uso e contexto. 

Desta forma, é importante que o aluno aprenda a utilizar de forma autônoma, 

através de exercícios de reflexão, um maior número de recursos da língua de maneira 

adequada a cada situação de interação comunicativa, sem criar, segundo Neves (2003), “[...] a 

falsa e estéril noção de que falar e ler ou escrever não têm nada que ver com a gramática”.  

Assim, o professor X, ao eleger o gênero textual como eixo articulador de seu trabalho com a 

língua e com a gramática da língua, viabiliza o desenvolvimento da capacidade linguístico-

discursiva, pois os elementos gramaticais que se propõe ensinar são estudados em contextos 

reais, visando também à produção de textos a partir da compreensão de como se pode 

articular um texto através do conhecimento da estrutura da língua em contexto de uso. 

 

5.7 Apanhado geral dos dados da pesquisa 

 

O quadro que elaboramos tem como objetivo apresentar o desenvolvimento da 

aula dos professores X e Y. Para tanto, separamos o tema das aulas analisadas e os subtemas 

abordados a partir do tema, nas aulas dos professores Y e X durante as interações em sala de 

aula e que, por vezes, marcam uma saída do tema principal da aula e dos subtemas 

desenvolvidos. Este quadro é importante, pois ele nos mostra, indiretamente, o agir do 

professor em sala de aula de português como língua estrangeira, e nos permite pontuar 

especificamente o ensino da gramática, quando identificamos, no discurso produzido pelos 
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professores, os momentos em que realmente há um espaço voltado para o tratamento de 

tópicos gramaticais. 

Este quadro evidencia o tema escolhido pelo professor para ministrar a aula e 

quais são os subtemas ligados a este tema. Durante as observações atentamos para o fato de 

que havia constantemente um redirecionamento do tema e este levava a uma fuga da proposta 

inicial e que, por sua vez, ancorava-se em algum outro conhecimento que não é exatamente 

um conhecimento linguístico, mas sim um conhecimento teórico, um conhecimento que partia 

do próprio estudo do texto, um conhecimento cultural geral, um conhecimento da sociedade 

ou do compartilhamento de experiências profissionais e pessoais do próprio professor.  

Observamos que na aula três há a mobilização do conhecimento linguístico-

textual do professor, partindo de um subtema que trata de tópicos linguístico-gramaticais 

(tempos e pessoas dos verbos que compõem os enunciados do texto), ancorando-se em um 

conhecimento linguístico textual do próprio texto estudado na sala de aula, já que não trata 

gramaticalmente destas categorias. Isto pode ser justificado pela sua abordagem do ensino de 

língua que prevê o texto como o único detentor de respostas para as questões linguísticas. Este 

posicionamento nos evidencia as tomadas de decisão do professor em relação ao tratamento 

exclusivo da língua a partir de questões direcionadas à textualidade, excluindo, desta forma, 

em seu discurso, o tratamento gramatical tradicional de sua prática de ensino. Nesta mesma 

aula constatamos outra tentativa de estudo da língua, contudo a explicitação do conteúdo, 

apesar de haver a possibilidade de ser tratado gramaticalmente e linguisticamente, permanece 

em uma explicação cultural, já que em português é normal que se façam construções 

duplamente negativas. 

Assim, reiteramos a partir desta observação que, das cinco aulas observadas, 

quatro aulas não se detêm nos temas específicos propostos para tais. Constatamos, com este 

levantamento que apenas uma única aula mantém o foco no ensino da língua, não 

apresentando subtemas que levam a uma fuga do tema da aula, tendo em vista o tipo de saída 

que o professor toma para qualquer direcionado da aula, mantendo-se no objetivo de ensino 

da língua. É relevante também ressaltar que na aula cinco há o desenvolvimento de subtemas, 

contudo os direcionamentos tomados no momento das interações destes subtemas não se 

direcionam exclusivamente a outro tipo de conhecimento que não esteja pautado 

primordialmente no conhecimento linguístico-gramatical e discursivo. Vale salientar que este 

direcionamento não exclui que outros tipos de conhecimento do professor, nesta aula em 

específico, sejam evidenciados, porém eles não são o eixo principal e norteador do discurso 

produzido na sala de aula de português como língua estrangeira. 
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TEMA SUBTEMA FUGA 

AO TEMA 

TIPO DE 

FUGA AO 

TEMA 

AULA 1 Gênero Tirinha Coesão nominal (substantivos, 

adjetivos e pronomes); 

  

 

Linguagem verbal e não verbal;   

Pista linguística de introdução e 

retomada dos elementos do 

texto; 

 

Cadeia anafórica 

 

 

Teórica 

 

Conjunção “mas” como um 

advérbio. 

Advérbio de oposição  

Textual 

Quebra de expectativa da 

Tirinha. 

 

 

 

 

Formação das crianças em um 

contexto sócio-histórico situado. 

Não esvaziamento, 

mas adaptação da 

resposta. 

Experiência 

profissional 

AULA 2 A diversidade 

musical no Brasil-

Gênero musical: 

Samba. 

 

 

 

 

 

 

Contextos de 

produção da música 

Produção do artigo de opinião e 

apresentação oral dos 

seminários. 

Comidas típicas do 

nordeste e de outras 

regiões do Brasil. 

 

Cultural 

 

Organização das equipes do 

seminário. 

Gênero música: Samba/Tipos de 

samba. 

 

Alimentação e 

Restaurantes. 

 

 

Experiêncial e 

Cultural 

Classificação da música ouvida 

em sala de aula. 

Escolas de samba. 

Carnaval do Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

Análise da música  Morros da favela do 

RJ. 

 

Violência no RJ e 

investimento político. 

 Cultural 

 

 

 

 

 Arrastão em Fortaleza Cultural 

 Violência como 

resultado de uma 

disparidade 

econômica. 

 

Cultural e 

Social 

 Alunos do Projeto 

Projovem. 

 

Uso de drogas: craque 

Experiencial 

 

 

Social 

AULA 3 Artigo de opinião 

 

 

 

Violência contra a mulher 

Conceitualiza o que é o gênero 

artigo de opinião. 

 

Interpretação dos 

pronomes sujeitos dos 

verbos, a partir do 

texto 

Linguístico-

textual 

 

 

 Leitura de um 

artigo: “Quem 

ganha com o 

vandalismo no 

samba”? 

Tempos e pessoas dos verbos 

que compõem os enunciados do 

texto. 

 

 

Relato interativo 

 

 

 

 

Teórico 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samba brasileiro (quem é 

branco no Brasil?) 

Racismo 

 

 

 

 

 

 

 

Situação de Racismo 

vivenciada por colegas 

em supermercado. 

 

Situação de racismo 

vivenciada na Bahia 

Clube em Sobral, nos 

anos 60, que praticava 

racismo. Escravidão 

 

Experencial 

 

 

 

 

Experiencial 

 

 

Cultural 
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Senso do IBGE: 

classificação de uma 

cor. 

 

 

 

Cultural 

 A diversidade 

musical do Brasil: 

Forró.  

Análise da música “Forró no 

escuro”. Levantamento 

semântico do vocabulário da 

música. 

Diferença entre farra e 

festa. 

 

 

Cultural e 

Social 

 

 

   Roteiro boêmio de 

Fortaleza. 

Cultural  

   Comidas típicas das 

festas boemias. Casas 

de Forró. 

Experiencial 

 

 

   Construção da 

negativa dupla em 

Português 

Gramatical e 

Cultural 

AULA 4 Levantamento dos 

pontos positivos e 

negativos do Curso 

Retomada sobre o conteúdo dos 

seminários. Datas das 

apresentações. 

Possibilidade de greve 

na Universidade 

Social 

 

  

 

 

Avaliação do Curso Dicionário e 

Gramática são 

materiais de consulta. 

Experiencial 

 

 

   Transcrição do 

português cearense. 

Textual 

 

   Aprendizagem dos 

verbos com a função 

de presente genérico. 

Teórico 

AULA 5 Biografia de João 

Ubaldo. 

Levantamento do tempo e modo 

dos verbos presente na biografia 

  

  

 

 

 

 

 

Investigação da alteração da 

informação quando da mudança 

do tempo verbal. 

 

O gênero o qual pertence o texto 

estudado. 

  

 Texto: “O 

tartamudo de 

Kurfurstendamm” 

Autores brasileiros que 

escrevem crônicas. 

 

Dicionários e situação de uso 

  

  Gramática do texto: formação 

de palavras que indicam 

profissão, formação do presente 

do subjuntivo, construção de 

orações condicionais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Propusemo-nos, neste estudo, investigar e analisar o agir no discurso do professor 

no ensino de gramática, em sala de aula de português como língua estrangeira. Para isso, 

utilizamo-nos da observação e da gravação de trinta aulas. Para realizarmos as análises, 

fizemos um recorte e selecionamos para transcrição cinco aulas que tratavam, com maior 

destaque, do ensino de tópicos gramaticais. As aulas foram ministradas por dois professores, 

nas turmas de nível II e de nível III, durante o Curso de extensão de Português como língua 

estrangeira: língua e cultura brasileiras, no período de 2012.1 e 2012.2, na Universidade 

Federal do Ceará. 

 A metodologia usada nos proporcionou alcançar os objetivos traçados nesta 

pesquisa. Como resposta ao nosso primeiro objetivo – analisar o discurso do professor ao 

ensinar os elementos gramaticais em sala de aula de PLE e ao refletir sobre o seu agir, 

verificamos que, embora os professores denominem sua abordagem de comunicativa e que 

privilegiem o ensino da gramática através da utilização de gêneros, nem sempre conseguem 

conjugar estes dois aspectos do ensino (abordagem comunicativa e gramática). O professor Y 

destaca, neste caso, a sua inexperiência como um fator preponderante da sua dificuldade em 

sistematizar o estudo de elementos linguístico-gramaticais ao estudo do texto. Constatamos, a 

partir disso, a inabilidade em transpor didaticamente as orientações teóricas em orientações 

pedagógicas. O professor X desempenha, com significativa presteza, o papel do ensino de 

elementos linguístico-gramaticais atrelados ao estudo do texto, em suas aulas. Este aspecto 

evidencia-se pela sua experiência de ensino no PLE. Destacamos, ao longo das análises, que o 

próprio contexto de sala de aula de português como língua estrangeira, quando orientado por 

uma abordagem de ensino comunicativa, nem sempre supre as necessidades e solicitações dos 

alunos ,e que, por isso, precisa ser constantemente revista e refletida. 

Muito do sucesso do processo de ensino de uma língua estrangeira reside na 

capacidade que o professor releva em atender aos propósitos comunicativos dos alunos. Em 

determinados momentos, é percebido que o discurso utilizado pelo professor Y, para explicar 

a função dos elementos gramaticais que estão em jogo no ensino da língua a partir do gênero 

em foco está muito próximo de um entendimento teórico. Isto pode ser explicado pela 

inexperiência na área e consequentemente este agir, através do discurso, distancia-se do 

conhecimento da gramática de uma língua que os alunos já possuíam. Verificamos que o 

grupo aprendente apresentou dificuldade na receptividade em agilizar todo um inventário 
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bastante teórico dos recursos gramaticais da língua que era trazido pelo professor Y e os que 

eles detinham. 

O professor X, ao eleger um gênero textual como eixo articulador de seu trabalho 

com a língua e com a gramática da língua, viabiliza o desenvolvimento da capacidade 

linguístico-discursiva, pois os elementos gramaticais que se propõe ensinar são estudados em 

contextos reais, visando também a produção de textos a partir da compreensão de como se 

pode articular um texto através do conhecimento da estrutura da língua em contexto de uso. 

Nessa visão, o indivíduo atua, age, realiza ações por meio da linguagem, que não é apenas 

elemento de exteriorização do pensamento ou mero transmissor de informações, mas um meio 

de interação comunicativa para produção de efeitos de sentido entre os interlocutores em uma 

dada situação comunicativa e em um contexto socio-histórico e ideológico. Nesta perspectiva, 

as regras que governam a constituição das formas linguísticas serão vistas juntamente com as 

que governam os padrões de interação verbal, ao significar de forma coerente os modos de 

uso das expressões linguísticas. 

 O quadro teórico que subsidiou a análise dos dados obtidos expõe que o ensino 

de tópicos gramaticais através dos textos/gêneros é possível mediante a exploração dos 

mecanismos de textualização que, por sua vez, estão intrinsecamente ligados aos outros 

componentes da arquitetura textual. Os mecanismos de textualização poderão ser estudados 

pela sua função de estabelecer coesão nominal e verbal e as conexões que se estabelecem 

desde a formação de sintagmas até a articulação de grandes blocos de texto.  Sabemos, 

igualmente, que o ensino através de gêneros possibilita o desenvolvimento de capacidades de 

linguagem e, destacadamente, em virtude do foco de nossa pesquisa, da capacidade 

linguístico-discursiva. Uma prática de ensino centrada no desenvolvimento das capacidades 

linguístico-discursiva dos alunos oferece suporte satisfatório para que estes compreendam 

como a língua portuguesa se comporta em situações de uso, principalmente no que diz 

respeito à gramática da língua. É importante que os alunos compreendam a função de 

observar e refletir sobre a língua em movimento nos mais diversos gêneros textuais, assim 

como as semelhanças e diferenças existentes entre a construção da estrutura de sua língua-

mãe e a estrutura da língua-alvo considerando o propósito comunicativo envolvido e os 

efeitos de sentido que querem atingir e como em língua portuguesa se pode agir 

linguisticamente para atingir um determinado objetivo durante a interação. 

Acreditamos que o ensino de língua, tanto materna quanto estrangeira, deve ser 

destinado a preparar o aluno para lidar com a linguagem em suas diversas situações de uso e 

manifestações, atividades de linguagem, como refere Bronckart (1999), pois o domínio de 
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uma língua não se dá apenas em conhecimentos linguísticos isolados. Nesse sentido, a teoria 

do ISD tem muito a contribuir com o ensino de línguas, ao compreender que nos 

comunicamos produzindo textos (ação de linguagem) em formato de gêneros (atividade de 

linguagem), e por isso, os gêneros não devem ser vistos como pretexto para o ensino de regras 

prescritivas, e sim como uma abordagem que envolve a utilização produtiva dos elementos 

gramaticais em articulação a uma situação de ação específica.  

Nosso segundo objetivo consistiu em investigar como são abordados os elementos 

gramaticais nas atividades realizadas em sala de aula de português como língua estrangeira. 

Através do discurso produzido durante a explicação dos tópicos gramaticais, pudemos refletir 

sobre qual é o papel deles no ensino de PLE.  Por toda ação de linguagem ser materializada 

em gêneros textuais, é que se faz relevante pensar em fatores que permitem uma produção 

linguageira significativa. Assim é importante a compreensão das características que fazem 

com que o texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases ou palavras, mas antes 

entendê-lo como um componente do saber linguístico dos falantes. Por isso, para que algo 

dito por um falante se constitua em texto, é preciso que esta sequência de palavras ou frases se 

apresente para os interlocutores como um conjunto articulado e dotado de sentido, que seja 

pertinente e adequado à situação de interação em que ocorre. Entender como as operações de 

textualização acontecem é necessário para que o aluno se aproprie dos recursos linguísticos de 

forma a integrar um todo inteligível. Assim, a língua coloca à disposição dos usuários vários 

recursos que podem indicar na produção dos textos destes usuários as possíveis relações que 

desejarem construir, de acordo com seus propósitos comunicativos, entre os elementos 

linguísticos. 

É importante observar no agir através do discurso do professor Y a tentativa, que 

não uma característica própria e peculiar deste sujeito pesquisado, mas que pode, de forma 

mais ou menos acentuada, fazer parte das práticas de ensino de todo profissional que está em 

constante formação, de aplicar a teoria a todo custo, e isto implica pensar não em uma 

abordagem ideal para determinado contexto, mas antes uma abordagem coerente dos fatos 

gramaticais da língua e de seu funcionamento nos textos e nos discursos. É igualmente 

importante compreendermos que não podemos descartar os modos de aprender dos alunos. 

Por mais que esteja munido de uma teoria para orientar o seu agir o professor deve procurar 

conjugar o suporte que a teoria lhes dá com as necessidades de aprendizagem dos seus alunos  

as quais poderão reorientar o seu ensino do professor em relação à flexibilidade no modo de 

tratar o conteúdo, principalmente no que diz respeito à demanda gramatical.  Desta forma, não 

é interessante desprezar o ensino de gramática, mas pensar em uma forma de fazer que não 
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delimite o ensino de línguas a uma autossuficiência dos itens gramaticais, mas antes procurar 

contextualizar o uso desses itens nos textos em pleno funcionamento social, pensando 

igualmente em outras questões que vão além da estrutura gramatical. 

No que diz respeito ao discurso do professor X, ao explicar sobre a estrutura da 

língua e, destacadamente, ao tratar sobre o seu agir em sala de aula, ele corrobora com o 

ensino de gramática, tendo como ponto de partida atividades de análise linguística, ao passo 

que traz uma reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua. Contudo, como 

podemos ver em destaque, ao analisar o agir no discurso do professor X, há uma divisão da 

responsabilidade do ensino de tópicos gramaticais com a demanda dos alunos.  

Em relação ao terceiro e último objetivo, que consistiu também na investigação 

das atividades propostas pelos professores, é que vale ressaltar mais uma vez que elas não 

foram o foco da pesquisa, mas são instrumentos que contribuirão com a análise do discurso do 

professor, no momento de resolução destas atividades. Atingi-lo possibilitou-nos chegar a 

uma conclusão considerada nossa maior contribuição. Nosso trabalho contribuiu para mostrar 

que, ao conceber um ensino de gramática que parta de uma visão funcional, passa-se a 

considerar as diferentes formas e situações de uso da linguagem, ao dar condições ao produtor 

de textos orais e escritos de identificarem e reconhecerem os diferentes fenômenos 

linguísticos a partir da ocorrência do texto, da função do gênero, do registro, da variedade da 

língua e dos fatores que o condicionam.  

Desta forma, a gramática passa a ser vista em função das operações linguísticas 

que permitem ao falante construir textos adequados aos contextos em que o fenômeno 

linguístico acontece. A compreensão de uma gramática que está a serviço dos falantes, ao 

articular suas construções e escolhas linguísticas de acordo com as diferentes situações de 

interação, faz com que os recursos linguísticos sejam selecionados e executados conforme a 

intenção comunicativa do falante e da sua consciência da escolha dos elementos linguísticos 

que produzirão o efeito pretendido, propiciando-se, desta forma, o desenvolvimento da 

capacidade linguístico-discursiva dos alunos. 

Assim, Bronckart (1999), unindo as teorias de Vygotsky (1988) e de Bakhtin 

(1992) em um modelo de análise textual, contribuiu para o reconhecimento do contexto de 

produção do discurso, da infraestrutura textual, dos tipos de discurso, dos mecanismos 

enunciativos e de textualização.  Estes fatores permitem estabelecer na produção e 

compreensão dos textos as progressões textuais para fazer as devidas coesões, para falar sobre 

o tema, para se posicionar quando falar sobre algo, ou seja, busca explicitar que para se 

construir um texto é preciso saber não somente da gramática do texto, mas também a 
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gramática da língua. Já que para nos comunicar precisamos construir textos, vemos nesta 

proposta a grande razão do ensino da gramática e dos elementos linguístico-discursivos que 

proporcionam a realização dos mecanismos de textualização. 

É importante pensarmos também sobre a abordagem comunicativa adotada no 

ensino de português como língua estrangeira, já que nem sempre a forma de tratamento desta 

abordagem se utilizada de uma nomenclatura gramatical na sala de aula de línguas, pois as 

teorias linguísticas que subsidiam esta abordagem nos mostram uma nova forma de agir 

quanto ao ensino da análise linguística e que isso compreende um vocabulário específico para 

este tratamento científico. Contudo, a metalinguagem especializada, caso não haja uma 

transposição didática adequada dos termos e conceitos, poderá ser um inconveniente à 

compreensão por parte dos alunos em relação ao que se pretende ensinar. Por isto, a 

terminologia da gramática tradicional não deve ser colocada à parte, mesmo em abordagens 

que compreendem o ensino da língua de forma contextualizada, visto que nem tudo proposto 

por essa gramática foi totalmente substituído pelas teorias linguísticas. 

A partir do que se pretende construir com os alunos é que o professor deve propor 

e desenvolver, a partir de suas orientações teóricas e da abordagem que assume em sua 

prática, ações conjuntas de reflexões metalinguísticas e epilinguísticas através de uma relação 

indissociável entre os aspectos linguístico-discursivo e interação verbal. A reflexão gramatical 

é importante para a aprendizagem de toda língua, seja materna ou estrangeira, já que as 

combinações são intrínsecas a qualquer língua e, por isto, merecem ser estudadas a fim de 

compreendermos o seu papel, que seja o de atrelar os aspectos sintáticos de organização das 

sentenças a um nível funcional, a partir dos gêneros, dos textos e dos discursos.  

Consideramos também que uma contribuição da nossa pesquisa é exatamente a 

investigação do trabalho real do professor na didática do ensino de gramática, para melhor 

entendê-lo na sociedade atual e, especificamente, de sua atuação profissional no ensino de 

português como língua estrangeira. A pesquisa poderá apontar novos olhares para verificar a 

influência do agir do professor no ensino de gramática em sala de aula, no material didático 

produzido e em situação de reflexão de seu agir profissional. 

Por último, acreditamos que essa pesquisa, inspirada, sobretudo, no 

Interacionismo Sociodiscursivo, assim como nos pressupostos teóricos da Gramática 

Discurso-Funcional enquanto uma teoria gramatical de apoio, contribuirá para a Linguística 

Aplicada, especialmente, com relação à discussão que vem se construindo no Brasil sobre a 

importância da internacionalização da língua portuguesa pelo mundo e qual é o papel do 

professor, numa abordagem exclusivamente revelada como comunicativa, em sala de aula 
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diante, principalmente, do ensino de tópicos gramaticais. Dessa maneira, possibilitaremos a 

obtenção de mais elementos para entender os processos envolvidos no ensino/aprendizagem 

de português como língua estrangeira, assim como no ensino de língua estrangeira em geral. 

Finalizando, esperamos que esta dissertação possa servir de subsídio teórico e 

prático para o esclarecimento dos fatores envolvidos no agir do professor, em relação ao 

ensino da gramática em sala de aula de português como língua estrangeira. Ressaltamos que a 

fim de desenvolver as capacidades de linguagem dos alunos e a tão requerida capacidade 

linguístico-discursiva, já que ela mobiliza a aprendizagem não somente do domínio 

gramatical da língua por parte dos alunos, mas permite que possam articular com segurança o 

seu projeto de dizer, a partir do domínio da estrutura da língua de forma adequada às 

condições de produção da interação verbal, seja oral ou escrita, a fim de que possam, assim, 

transitar pelos vários domínios discursivos se utilizando da língua portuguesa. 

Desejamos, afinal, que a análise aqui realizada tenha contribuído para se ter uma 

maior compreensão do agir do professor no contexto de ensino do português como língua 

estrangeira. Podemos pensar em futuros trabalhos de pesquisa que investiguem em que 

medida o agir do professor, através do discurso produzido durante a realização das atividades, 

se reflete na produção oral ou escrita dos alunos, por meio do ensino de gramática a partir de 

gêneros, a fim de desenvolver a capacidade linguístico-discursiva dos alunos. É importante 

conjugar uma proposta de ensino de línguas baseado em gêneros textuais a uma proposta que 

também propicie um trabalho envolvendo os conhecimentos linguístico-gramaticais e 

discursivos necessários para a compreensão do funcionamento da linguagem em situação de 

comunicação. É igualmente importante, respeitar e valorizar sempre a cultura de aprender dos 

alunos em sala de aula. Nesta perspectiva, é relevante desenvolver pesquisas que visem à 

elaboração e o acompanhamento sistemático de propostas metodológicas para o ensino da 

gramática em que o professor se reconheça como ator de seu agir neste âmbito de ensino. 

Apontamos essas possíveis contribuições que, por sua vez, convergem na 

suscitação de estudos mais aprofundados e reflexões que aqui não foram contempladas com a 

devida profundidade, pois neste momento não era um objetivo a cumprir, mas que merecem 

continuidade. Nesse sentido, o próximo passo é pesquisar no discurso dos professores de 

português como língua estrangeira como e quais os tipos de saberes que eles mobilizam para 

realizar uma transposição didática no processo de ensino de gramática.  

Assim, podemos questionar, por exemplo, como os professores do português 

como língua estrangeira utilizam os seus conhecimentos teóricos a favor da construção de 

conhecimentos didáticos de tópicos gramaticais? Como, a partir da abordagem adotada pelo 
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professor, conjugar um ensino gramatical reflexivo às necessidades de conhecimento da 

estrutura da língua a qual os alunos constantemente solicitam? Quais são os saberes 

mobilizados pelo professor para transpor didaticamente conhecimentos linguísticos textuais e 

discursivos, adquiridos ao longo de sua formação, em conhecimentos a serem ensinados? 

Considerando o ensino através dos gêneros, que o saber a ensinar deve acontecer através 

deles, como acontece a análise linguística do gênero a partir dos mecanismos de textualização 

e dos mecanismos enunciativos? Através da mobilização de quais saberes esses conteúdos são 

ensinados? Como acontece a transposição didática desses conteúdos? Essas questões estão 

relacionadas tanto à formação inicial quanto à formação continuada de professores de PLE 

que pretendem atuar e aos que já atuam nesta área. 

Ressaltamos que a identificação dos saberes mobilizados no processo de ensino da 

gramática, através da análise do discurso do professor ao realizar transposição didática, nos 

auxilia a delinear as estratégias que são e podem ser usadas para o estudo da gramática da 

língua que, por sua vez, também converta para as necessidades comunicativas dos alunos e 

também respondam à construção teórica adotada pelo professor. Partilhamos essa ideia com 

todos os professores de português, especialmente os que trabalham o português como língua 

estrangeira que estejam tanto em situação de formação inicial como continuada, já que a 

necessidade de conjugar teoria e prática é de suma importância para que o ensino de línguas 

de fato aconteça de forma significativa e satisfatória para ambas as partes (professores e 

alunos). 
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Universidade Federal do Ceará 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 

Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros 

Coordenadora: Profa. Dra. Eulália Leurquin 

 

Prezado professor, 

  

             Solicitamos a sua colaboração respondendo a este questionário. Suas respostas são 

de fundamental importância para efetivação de um estudo empírico e, consequentemente para 

a concretização de uma Pesquisa. 

Esclarecemos que os dados obtidos serão utilizados apenas no âmbito desta pesquisa 

e que as informações fornecidas serão confidenciais, e sua identidade não será divulgada.  

Contando com a sua colaboração, agradeço pela atenção dispensada. 

 

1– Qual é a sua abordagem de ensino do PLE? 

2- Qual a metodologia utilizada para suas aulas de PLE? 

3 – Você acha importante o ensino das regras gramaticais da língua portuguesa para os alunos 

de PLE? Justifique. 

4- Qual é o espaço para o ensino da Gramática da Língua Portuguesa durante suas aulas de 

PLE? 

5- Qual é o conteúdo gramatical que lhe é mais aprazível trabalhar em sala de aula de PLE? 

Por quê? 

6- Nas atividades propostas aos alunos, como você entende que devem ser abordadas as 

questões gramaticais? 

7 – No momento da interação professor-aluno em sala de aula de PLE durante uma explicação 

sistemática acerca da língua, qual é a estratégia usada por você para ensinar a Gramática? 

 

 

 

Grata pela colaboração! 

 

 




