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RESUMO 
 

CAETANO, J. M. P. Ensino de língua portuguesa em cursos da modalidade 
concomitante: crenças e mitos linguísticos na perspectiva de alunos do IFF campus 
Itaperuna. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 
 
A presente pesquisa tematiza a abordagem da disciplina de Português Instrumental 
em cursos técnicos nos Institutos Federais de ensino. Diante desse contexto, parte-
se do seguinte questionamento de pesquisa: de que modo se presencia em alunos 
dos cursos técnicos concomitantes uma concepção de estudo da língua estereotipada 
através de crenças e mitos linguísticos, que favorecem a perspectiva de fragmentação 
do ensino? Tem-se como objetivo problematizar a abordagem do Português 
Instrumental no contexto da educação profissional, a partir do contraste entre as 
recomendações propostas por documentos pedagógicos, a concepção da disciplina 
como componente curricular em curso técnico e a expectativa identificada na 
percepção dos alunos. De modo específico, visa-se elucidar o contexto de criação dos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, compreendendo suas nuances 
históricas; analisar as orientações oficiais para o ensino de língua; identificar 
percepções dos alunos de cursos técnicos concomitante sobre a disciplina de 
português. Para tanto, recorre-se à técnica de Grupos Focais. Seguiu-se uma 
metodologia de análise qualitativa e interpretativa dos dados. Como resultados, 
verificam-se visões estereotipadas e simplistas sobre os fenômenos linguísticos e 
sobre a abordagem metodológica do ensino de português. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Português Instrumental. Curso Técnico. Educação Linguística 
  



 

ABSTRACT 
 

CAETANO, J. M. P. Ensino de língua portuguesa em cursos da modalidade 
concomitante: crenças e mitos linguísticos na perspectiva de alunos do IFF campus 
Itaperuna. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 
 
The present research and approach to the discipline of Instrumental Portuguese in 

technical courses in the Federal Institutes of Education. In view of this context, the 

following research questioning is based on the question: How area students of the 

concomitant technical courses present a conception of studying stereotyped language 

through linguistic beliefs and myths that favor the perspective of fragmentation of 

teaching? The objective of this study is to analyze a Portuguese Instrumental approach 

in the context of professional education, based on the contrast between the 

recommendations proposed by pedagogical documents, the conception of the subject 

as a curricular component in the technical course and the expectation identified in the 

students’ perceptions. the conception of the subject as a curricular component in the 

technical course and a perception identified in the students' perception. Specifically, it 

aims to elucidate the context of creation of the Federal Institutes of Education, Science 

and Technology, understanding its historical nuances; analyze as official guidelines for 

language teaching; identify students' perceptions of technical courses concomitant on 

the discipline of Portuguese. For this purpose, the Focal Groups technique is used. A 

qualitative and interpretative analysis methodology was followed. As results, there are 

stereotyped and simplistic views on linguistic phenomena and on the methodological 

approach of teaching Portuguese. 

 

KEY-WORDS: Instrumental Portuguese. Technical Course. Linguistic Education. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A presente pesquisa tematiza a abordagem da disciplina de Português 

Instrumental (PI) em cursos técnicos nos Institutos Federais (IF) de ensino, em 

específico, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF) 

campus Itaperuna. Devido a vestígios ideológicos da divisão intelectual do trabalho, 

verifica-se, nesta seara, a cisão entre ensino técnico e propedêutico, a qual corrobora 

com uma abordagem pormenorizada da disciplina e do estudo de português, 

envolvida por mitos e crenças que obstruem o ensino de língua materna. 

Diante desse contexto, parte-se do seguinte questionamento de pesquisa: de 

que modo se presencia em alunos dos cursos técnicos concomitantes uma 

perspectiva de estudo da língua estereotipada através de crenças e mitos linguísticos, 

que favorecem a perspectiva de fragmentação do ensino? 

Dentre as hipóteses para as indagações, considera-se que aspectos sócio-

históricos de estabelecimento dos papéis e ações destinadas a alunos na escola 

podem ter contrapartes cognitivas de grande relevância. De acordo com Tannen 

(1979) pode-se reconhecer que as pessoas não abordam o mundo como receptáculos 

ingênuos, lousas em branco. Elas recebem estímulos que existem de certa forma 

independente e objetiva, mas como veteranos de percepção (armazenadores de suas 

experiências anteriores, e que veem os eventos e objetos do mundo relacionados a 

essa bagagem cultural). Nesse sentido, crenças e mitos linguísticos desenvolvem 

papel substancial na efetivação de visões simplistas sobre os modos de 

processamento da educação em língua materna, conferindo interferências na 

construção metodológica das aulas de PI e, em circunstâncias mais fatalistas, 

induzindo a abordagem fragmentada dos conteúdos, o que desconstrói a missão 

institucional integradora dos IFs. 

Tem-se como objetivo geral problematizar a abordagem do PI no contexto da 

educação profissional, a partir do contraste entre as recomendações propostas por 

documentos pedagógicos, a concepção da disciplina como componente curricular em 

curso técnico e a expectativa identificada na percepção dos alunos. De modo 

específico, visa-se elucidar o contexto de criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, compreendendo suas nuances históricas; analisar as 

orientações oficiais para o ensino de língua materna na educação brasileira; identificar 
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percepções dos alunos de cursos técnicos concomitante sobre a disciplina de 

português; e revisar o ementário de PI como componente curricular em cursos 

técnicos, na modalidade concomitante. 

Diante do grande investimento destinado à ampliação da rede federal de ensino 

técnico e profissionalizante, que se modificou constantemente desde sua criação, 

verifica-se ainda um quantitativo escasso de pesquisas e estudos dirigidos 

diretamente a esta rede em expansão, sobretudo, em relação à disciplina de língua 

portuguesa. Torna-se necessário, assim, como contribuição social, desenvolver 

trabalhos voltados ao entendimento da dinâmica pedagógica dos IFs na região 

noroeste fluminense, em especial, no interior desta localidade, onde a criação dos 

institutos se mostra muito recente. 

Em relação à estrutura teórica, esta pesquisa envolve levantamento 

bibliográfico com o intuito de nortear a abordagem da temática, que se alicerça 

organizacionalmente em três eixos teóricos indispensáveis: Trabalho e Educação; 

Orientações universais e específicas para o ensino do português; e Perspectivas 

Linguísticas. 

O primeiro conjunto refere-se ao binômio Trabalho e Educação, a fim de 

diagnosticar o impacto das formas de organização do trabalho em âmbito educacional. 

Tais verificações encontram respaldo nos apontamentos de Manfredi (2002), Ponce 

(2005), Rehem (2009), Gentili (2002), dentre outros. Pretende-se, ainda, traçar o 

percurso histórico dos IFFs, desde sua origem, como Escola de Aprendizes e Artífices, 

evidenciando suas nuances na dinâmica educacional brasileira. Para tanto, recorre-

se ao respaldo legal que regulamenta e orienta a educação profissional tecnológica, 

tais como a Lei 8.112/90 e os decretos 2.208/97 e 5.154/04. Observa-se, ainda, o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFF, consubstanciado em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico 

em Química concomitante ao Ensino Médio. 

O segundo eixo teórico atenta-se a analisar as orientações universais e 

específicas para o ensino técnico no Brasil no que tange o ensino de língua 

portuguesa. Verificou-se a necessidade de retomada teórica a Travaglia (2001), 

Geraldi (2001) e Antunes (2003; 2014), bem como à documentação oficial sobre o 

ensino de língua: Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) 

e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Médio. 
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No terceiro eixo teórico, revisam-se alguns conceitos da Linguística, mais 

especificamente, acerca das crenças e mitos circunscritos ao (ensino de) português, 

com o objetivo de compreensão de suas repercussões no processo de ensino e 

aprendizagem em língua materna. Como aporte teórico, utiliza-se, com maior 

aprofundamento, Antunes (2007) e Bagno (1999; 2015). 

Metodologicamente, recorreu-se à técnica de Grupos Focais (GF), 

caracterizada por Barbour (2009), a fim de se resgatar a perspectiva discente sobre a 

abordagem de PI no contexto dos cursos técnicos. Para tratamento das informações, 

realiza-se uma análise interpretativa dos dados, complementada pela técnica da 

Análise do Conteúdo (AC), desenvolvida por Bardin (2011), distribuindo o material 

coletado em categorias temáticas de análise. 

A partir da projeção apresentada acima sobre o conteúdo deste estudo 

dissertativo, estabelece-se que sua organização procede da seguinte forma: 

Inicialmente, no capítulo denominado “Educação profissionalizante e as novas formas 

de preparo para o trabalho”, discorremos sobre as implicaturas educacionais das 

transformações do trabalho na sociedade até o surgimento dos IF, abordando em 

última instância o contexto de criação do Curso Técnico Concomitante em Química no 

campus Itaperuna. 

No segundo capítulo, “Considerações sobre o ensino de Língua Portuguesa”, 

apresentamos as possibilidades de objetivos e tipos de ensino disponíveis à escolha 

do professor, a depender, ainda, da concepção de linguagem por ele recorrida. 

Revisitamos também as recomendações didático-pedagógicas à luz da 

documentação oficial, bem como as sugestões de especialistas sobre as práticas 

escolares mais adequadas às exigências atuais para a educação linguística. 

Posteriormente, no terceiro capítulo, intitulado “Das perspectivas linguísticas: 

crenças e mitos linguísticos”, realizamos um breve retrospecto histórico da Linguística, 

de modo a apresentar as contribuições do avanço desta área do saber na educação. 

Em seguida, expõem-se as principais crenças e mitos linguísticos envolvidos nas 

práticas de uso da língua e no ensino de português. 

O capítulo 4 descreve A construção metodológica da Pesquisa: instrumento de 

coleta de dados; procedimentos metodológicos aplicados; e a caracterização dos 

sujeitos de pesquisa. 

No capítulo final, correspondente à Análise dos Dados, revelam-se as 

perspectivas discentes; discutem-se questões relacionadas ao ensino de língua a 
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partir das considerações categorizadas; e analisa-se a ementa do componente 

curricular, com o intuito de reflexão sobre a abordagem destinada a PI em cursos 

técnicos. 
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1. A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE E AS NOVAS FORMAS DE 

PREPARO PARA O TRABALHO 

 

A definição de trabalho pelo senso comum geralmente associa-o à noção de 

empregabilidade, de atividade com fins de remuneração. Esta visão voltada para as 

relações entre trabalho e educação desnudam, segundo Manfredi (2002, p. 31), 

idealizações e visões polissêmicas, sobretudo, no que se refere a questões 

fundamentais: a sub ou superestimação da importância da escola e a 

supervalorização da experiência, descompasso dos saberes adquiridos na escola com 

os desafios reais do mundo do trabalho. Ao longo deste capítulo, apresentaremos um 

breve resgate da historicidade dos trabalhos e profissões, com atenção especial à 

divisão social do trabalho e da implicação destas transformações no âmbito 

educacional, principalmente para a criação e para o desenvolvimento das formas de 

educação profissionalizante verificadas ao longo do percurso histórico. 

 

1.1 Trabalho, educação e tecnologia: inter-relações 

 

O trabalho adquire desde as civilizações mais antigas a conotação de prática 

social para resguardo da sobrevivência, servindo, também, de recurso organizador da 

dinâmica funcional das sociedades. É possível identificar pelo menos três ideias-força 

relacionadas à relevância do trabalho enquanto atividade social: 

 
1. O trabalho constitui uma das bases fundadoras da economia de 
qualquer sociedade, uma força social de produção de bens e serviços 
e uma fonte de renda e sobrevivência de grandes segmentos das 
populações humanas. Além de ser uma fonte de in-come, constitui 
também um instrumento de inserção social. 
2. O trabalho é base para a estruturação de categorias 
socioprofissionais, faz nascer práticas coletivas, ordena os ritmos e a 
qualidade de vida, enfim, determina as relações entre os diferentes 
grupos, classes e setores da sociedade, mediante os quais se definem 
parâmetros de identidade social e cultural, de cooperação, de 
solidariedade ou, então, de competição, de lutas e conflitos sociais. 
3. Por causa disso, o trabalho também constituiu objeto de ação e 
de intervenção de políticas governamentais: a regulação, o controle, a 
distribuição e a locação de postos de trabalho, dos locais em que se 
efetuam o trabalho e o não-trabalho também fazem parte da 
construção de normas e instituições para disciplinar e controlar seu 
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funcionamento como atividade social. Nesse sentido, o trabalho e o 
não-trabalho revelam-se também um dos principais componentes das 
esferas políticas, das diferentes instâncias do Estado e de seus 
gestores (MANFREDI, 2002, p. 33).  
 
 

Ainda tomando por base Manfredi (2002, p. 31), as nuances dos modos de 

execução do trabalho são “historicamente datadas e situadas”, bem como 

construídas, haja vista que, desde o feudalismo, com resquícios da Grécia e Roma 

Antigas, a divisão social do trabalho torna-se evidente à medida que o trabalho manual 

era considerado inapropriado aos homens de bem, isto é, aos pertencentes à nobreza 

e à grande burguesia. Em recorte histórico realizado por Ponce (2005, p. 38), verifica-

se que a nobreza e sua descendência ocupavam-se com o estudo das artes liberais, 

como forma de desenvolver habilidades relacionadas à arte, à música, às ciências, à 

literatura, à retórica e à arte da guerra, uma vez que poderiam, a posteriori, 

desempenhar funções de comando no Estado. 

 
[...] para os filhos da nobreza era reservado cultivar o espírito e 
desenvolver habilidades das artes liberais, podiam frequentar a escola 
e aprender sobre arte, música, literatura, ciências, retórica e aprender 
a arte da guerra, pois estes eram preparados para assumir os postos 
de comando da sociedade, ou seja, assumiam a função de comandar 
o Estado. Enquanto, o restante do povo devia ser submisso a essa 
nobreza e realizavam os trabalhos manuais e mais degradantes 
(NASCIMENTO; BEZERRA, 2015, s.p). 
 
 

Nota-se, assim, a dualidade entre o ensino das artes liberais (arte, música, 

literatura, ciências, retórica e arte da guerra), destinado à elite e o ensino da técnica 

(trabalhos manuais e mais degradantes), disponível às classes menos prestigiadas 

socialmente, que eram resignadas ao trabalho manual, exceto para fins de 

proselitismo, uma vez que as escolas destinadas às grandes massas deveriam 

cumprir, exclusivamente, propósitos de dominação através da religião, para torná-las 

conformadas e passivas às subordinações, as quais estariam expostas. Ponce (2005) 

confirma essa afirmativa ao dissertar que, nas relações entre educação e trabalho na 

Idade Média, a educação efetivou-se como espaço de dominação, pois havia distinção 

entre o ensino ofertado ao homem burguês e a pedagogia destinada às massas, uma 

vez que para estas os propósitos da escola centravam-se na doutrinação religiosa 

com fins de tornar este público mais conformado e permissivo. O processo de 



19 
 

aprendizagem de novos conhecimentos e a própria alfabetização do aluno eram 

questões relegadas a último plano, em cumprimento ao objetivo de tornar demasiado 

acríticas as classes menos favorecidas socialmente, naquele contexto, o proletariado. 

Essa situação permite que, em análise sob uma perspectiva de transcurso histórico, 

entendamos o seguinte contraponto: 

 
 
Se, hoje, o imaginário social entende a escola como uma instituição 
que tem por função preparar os jovens para o ingresso no mercado de 
trabalho, historicamente, a constituição da escola não esteve 
vinculada à formação para o trabalho. Institucionalmente, ela foi criada 
para preparar grupos seletos de pessoas para o exercício do 
comando, do poder e da direção social (MANFREDI, 2002, p. 51). 
 
 

Já nas sociedades primitivas agrícolas, os modos de concepção do trabalho 

priorizavam a repartição de tarefas para fins de subsistência. A divisão social do 

trabalho estava direcionada a partir dos fatores gênero e idade, como salienta Rehem 

(2009, p. 30): 

 
 
O trabalho – nessas sociedades onde predominava uma “economia de 
subsistência” – era indissociável de seus fins e da vida social, e 
realiza-se pela repartição de tarefas entre homens e mulheres, 
adultos, jovens e crianças. Quem trabalhava “decidia o que, como, 
quando e em que ritmo produzir. Esses trabalhadores controlavam seu 
processo de trabalho, utilizavam instrumentos rudimentares, e as 
técnicas para sua execução eram muito simples, o que permitia seu 
domínio por qualquer pessoa, independente de escolaridade ou de 
recursos financeiros. 
 
 

Em relação aos modos de organização do trabalho, da mencionada economia 

de subsistência, passa-se para a produção para a troca, sendo mais priorizada a 

produção de bens materiais a serem comercializados (venda/troca) em mercado. Na 

sociedade agrícola isto se deu com os produtos provenientes da agricultura, porém, 

em seguida, surgem os bens produzidos em fábricas e oficinas. Sobre as formas de 

trabalho: 
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Nesse momento histórico ocorre um processo de metamorfose do 
trabalho, que, de autônomo e independente, passa a ser assalariado, 
dependente e sob o controle do capital. São as grandes 
transformações econômicas e técnicas que surgem com a gênese e o 
desenvolvimento do capitalismo, enquanto modo de produção e 
distribuição de riquezas, por volta dos séculos XV e XVI, na Europa. 
Nos países mais pobres, colonizados pelos europeus, essas 
transformações ocorrerão mais tarde, durante o século XX 
(MANFREDI, 2003, p. 38-39). 
 
 

Posteriormente, com o surgimento da Era Industrial, entre século XVIII e XIX, 

momento que as distribuições de funções sociais eram organizadas conforme o 

domínio de produção, ocorre uma cisão entre trabalho manual e intelectual fortemente 

influenciada pela ideologia capitalista. Tal dualidade amplifica-se na medida em que, 

durante a consolidação do capitalismo na sociedade, aumentam as relações de 

exploração. 

Em um período histórico posterior, na Europa, é interessante relacionar o início 

das “especializações” com o avanço do capitalismo, pois é através da progressão 

capitalista que surge a noção de profissão e, em consequência, a necessidade de 

especialização profissional, em que se nota, segundo Manfredi (2002, p. 39), que 

“grupos homogêneos de pessoas e instituições que constituíram as corporações de 

ofício” são substituídas por grupos ocupacionais, fragmentados em funções 

específicas. Nesse sentido, pode-se, a grosso modo, apontar como características do 

trabalho assalariado sob a organização típica do sistema capitalista: 

 
a) Separação entre trabalho manual e intelectual, havendo cisão 
entre concepção e execução; é imanente ao processo de trabalho 
capitalista, pois constitui um aspecto do monopólio que o capital tem 
sobre o conhecimento (acúmulos gerados pela ciência e tecnologia) e 
o poder de projetar sistemas de produção. [...] 
b) O controle hierárquico e a disciplina são essenciais para que o 
capital possa alocar tarefas, impor velocidades e intensificações, punir 
a má qualidade e assim por diante [...] 
c) Fragmentação/desqualificação: [...] passa-se de um processo de 
trabalho variado, composto de múltiplas tarefas distintas e cuja 
alternância é fonte de variedade, à realização reiterada, monótona e 

rotineira de um reduzido número de tarefas simples. (ENGUITA apud 
REHEM, 2009, p. 32-33). 
 
 

A amplitude de domínio do capitalismo industrial estimulou, nos últimos 

séculos, “a necessidade da universalização da escola como agência social de 
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preparação para inserção no mundo do trabalho” (MANFREDI, 2002, p. 54). Na 

gênesis da Educação Profissional, devido às suas relações diretas com o trabalho, as 

propriedades supracitadas acabam sendo incorporadas, o que pode ser constatado 

logo nos objetivos do surgimento das escolas técnicas profissionais no Brasil 

implantadas à época do processo de industrialização: formar mão de obra 

especializada. 

O decreto n.º 7.566, assinado pelo presidente Nilo Peçanha, em 23 de 

setembro de 1909 configura-se como marco do ensino profissional, científico e 

tecnológico no Brasil ao criar 19 Escolas de Aprendizes e Artífices. Vale ressaltar que, 

nas considerações deste decreto, corrobora-se a mencionada associação do trabalho 

técnico/manual pensado para a massa popular, naquele contexto, à classe 

trabalhadora. 

 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, em 
execução da lei n. 1.606, de 29 de dezembro de 1906: 
 
Considerando: 
que o augmento constante da população das cidades exige que se 
facilite às classes proletarias os meios de vencer as dificuldades 
sempre crescentes da lueta pela existencia: 
que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos 
desfavorecidos da fortuna com o indispensavel preparo technico e 
intelectual, como faze-los adquirir habitos de trabalho proficuo, que os 
afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do crime; 
que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar 
codadões uteis à Nação (BRASIL, 2016, manteve-se a grafia original). 
 
 

Nessa fase de nascimento das sociedades ditas tecnológicas e informatizadas, 

emanam-se discursos positivistas sobre a qualidade do trabalho alicerçadas no uso 

da tecnologia. Em contrapartida, Manfredi (2002, p. 55) ressalta paradoxos em torno 

das inovações tecnológicas na dinâmica de organização e produção do trabalho, 

tendo em vista que, devido às características inerentes ao sistema capitalista: 
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Os processos de modernização tecnológica e organizacional têm se 
dado de forma diferenciada nas sociedades que compõem os 
diferentes blocos socioeconômicos, no cenário do capitalismo 
mundial. Movimentos de inovação e de crescente complexidade têm 
sido acompanhados de movimentos de desqualificação e precarização 
do trabalho, de aumento do desemprego. De fato, ao mesmo tempo 
em que se passa a exigir do trabalhador uma formação técnico-
científica mais abrangente e multifacetada, as “condições de 
flexibilização” (ou melhor, de precarização) do emprego formal têm 
gerado novas incertezas e ambigüidades, tanto para os sujeitos como 

para a definição do papel e da função da escola (MANFREDI, 2002, 
p. 55). 
 
 

Diante disso, iniciam-se estudos e discussões sobre a seleção das 

competências, das habilidades e dos requisitos que deve ser feita pelos sistemas 

educacionais, a fim de atender às novas demandas geradas pelas transformações 

técnico-organizacionais. Manfredi (2002, p. 57-58) ressalta que, no palco dos debates, 

“reascende a velha controvérsia entre formação geral e formação técnica e 

tecnológica”, discutem-se “os parâmetros de diversos interesses em jogo: o dos 

trabalhadores, dos empresários e o dos gestores do Estado [...] [e] a importância e o 

significado diferencial da escola no âmbito de uma sociedade de classes”. 

Ademais, se retomarmos a noção de divisão entre trabalho manual e 

intelectual, podemos verificar, analogamente, no desenvolvimento da Educação 

Profissional, uma dicotomia existente entre ensino técnico e propedêutico, uma vez 

que outrora os princípios basilares da escola concentravam-se no ensino da técnica 

em contraposição ao ensino das artes liberais. Essa cisão entre trabalho manual e 

intelectual estimula uma divisão intelectual do trabalho, influenciadora dos aspectos 

geradores da dualidade entre ensino técnico e propedêutico no âmbito da educação 

tecnológica profissionalizante, o que representa mais um ponto para reflexão dos 

caminhos da Educação Profissional, em especial, com o surgimento dos IFs, temática 

abordada na próxima seção. 

 

1.2 Das escolas técnicas de aprendizes e artífices a IF: contextualização 

histórico-social da educação profissional 

 

A historicidade das relações humanas em sociedade demonstra períodos 

peculiares no que se refere às formas de organização social, nos modos de produção 
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e no processamento das relações laborais. Nesse contexto, a escola enquanto 

instância social passa a ter como função 

 
[...] tornar compreensíveis ao aluno todos os nós e todos os fios que 
se ligam à fábrica. Os estudos o levarão a esta ou àquela questão 
científica ou, mais exatamente, a toda uma série de questões 
científicas e práticas para as quais a escola deverá lhe fornecer 
respostas através da formação básica e da educação. O trabalho 
escolar assumirá então aos olhos do aluno sua plena justificação, sua 
plena importância, seu caráter necessário, assim como um significado 
social determinado e amplas perspectivas. E então será fácil passar 
ao trabalho social das crianças e de toda a escola. 
É assim que se cria a síntese tão procurada entre o trabalho e a 
ciência. Ela não é obtida de uma forma direta mas graças à educação 
no trabalho (PISTRAK, 2000, p. 79, grifo do autor). 
 
 

A partir de meados do século XIX, a escola passa a ser vista como “dispositivo 

institucional de integração social”, uma vez que “a expansão dos sistemas escolares 

nacionais (...) tem sido produto, em certo sentido, da difusão do que poderíamos 

chamar aqui a promessa da escola como entidade integradora” (PETITATI apud 

GENTILI, 2002, p. 78-79). Nesse contexto da Era de Ouro do desenvolvimento 

capitalista (HOBSBAWN, 1995), acredita-se, assim, na potencialidade da escola em 

impulsionar a integração econômica da sociedade. 

 
Tão importante será o suposto impacto econômico da educação (e 
consequentemente, a contribuição da escola à integração econômica 
da sociedade e das pessoas, que durante os anos cinquenta e 
sessenta [do século XX] surgirá uma disciplina específica dedica ao 
estudo de tais questões e uma teoria oficial destinada a fornecer 
coerência às relações produzidas nesse campo: a economia da 
educação e a teoria do capital humano (BLAUG 1975; NUÑES; 
TORTELLA, 1993 apud GENTILI, 2002, p. 79). 
 
 

A promessa integradora da escolaridade refere-se à necessidade de se traçar 

rumos, através da educação, para o alcance do pleno emprego: “A escola constituía-

se assim num espaço institucional que contribuirá para a integração econômica da 

sociedade, formando o contingente (sempre em aumento) da força de trabalho que se 

incorporaria gradualmente ao mercado” (GENTILI, 2002, p. 80). Por sua vez, os IF 

surgem, na dinâmica brasileira, diante desta necessidade de empregabilidade. 

Inicialmente, com 19 Escolas de Aprendizes e Artífices, vinculadas ao Ministério dos 

Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, em 1909. Transformam-se em Liceus 
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Industriais em 1930. O ensino profissional passa, posteriormente, a ser considerado 

de nível médio quando, em 1942, os Liceus Industriais tornam-se escolas industriais 

e técnicas para, em 1959, apresentarem-se como escolas técnicas federais. 

Décadas após, por intermédio da Lei n.º. 8.948/94, três escolas federais – do 

Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Paraná – tomam outro formato e equiparam-se, 

no âmbito da educação superior, a Centros Universitários, intitulando-se Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Vale ressaltar que se tratava, em tal 

período histórico, de uma segmentação das propostas dos cursos, havendo 

separação entre educação técnica e ensino médio, proveniente das disposições legais 

do decreto n.º 2.208, de 17 de abril de 1997, que, no estabelecimento das diretrizes e 

bases da educação nacional, no âmbito da educação profissional, prediz em seu artigo 

5º: “A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

seqüencial a este” (BRASIL, 1997). O decreto n.º 2.208/97 é revogado, em 23 de julho 

de 2004, pelo decreto n.º 5154, ao versar que 

 

A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos 
no § 2o do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei no 9.394, 
de 1996, será desenvolvida de forma articulada com o ensino 
médio, observados: 
I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas 
pelo Conselho Nacional de Educação; 
II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e 
III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu 
projeto pedagógico (BRASIL, 2004). 
 
 

Este documento legal traz alterações à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN/n.º.9.394/96), instituindo a Educação Profissional da seguinte 

forma, no 2º§: “I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II – de 

educação profissional técnica de nível médio; III – de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós graduação.” (BRASIL, 1996). Já os cursos técnicos 

na modalidade concomitante, focos desta pesquisa, surgem a partir do Decreto n.º 

2.208/97, que fora revogado pelo Decreto n.º 5.154/2004, o qual prediz também a 

modalidade de cursos técnicos integrada ao ensino médio. Este decreto versa que 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art41p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art41p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art41p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art41p
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A articulação entre a educação profissional e técnica de nível médio e 
o ensino médio dar-se-á de forma: 
II- Concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas 
para cada curso, podendo ocorrer: a) na mesma instituição de ensino, 
aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; b) em 
instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 
educacionais disponíveis; c) em instituições de ensino distintas, 
mediante convênios de intercomplementaridade, visando o 
planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados 
(BRASIL, 2004). 
 
 

A partir da Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008, no âmbito do Ministério 

da Educação, surgem os IFs, com aspecto de novo modelo educacional, visto que, 

em seus projetos pedagógicos, adotavam, entre os objetivos, diretrizes como 

 
[...] a compreensão da pesquisa ancorada nos princípios científico – 
que se consolida na construção da ciência e desenvolvimento da 
tecnologia – e no educativo – que diz respeito à atitude de 
questionamento diante da realidade –, entendendo-a como essencial 
para a construção da autonomia intelectual e, portanto, 
potencializadora de uma educação que possibilita ao indivíduo o 
desenvolvimento de sua capacidade de gerar conhecimentos a partir 
de uma prática interativa com a realidade. (BRASIL, 2008). 
 
 

Nesta pesquisa pretende-se, dentre outros objetivos, verificar justamente se o 

princípio supracitado “autonomia intelectual” articula-se, de fato, com a abordagem 

destinada ao PI ou se se podem constatar discursos hegemônicos da concepção 

exclusivamente mecanizadora, abstrata e descontextualizada. É preciso considerar 

que, na atualidade, o grande desafio das instituições profissionalizantes é a 

necessidade de articulação entre a humanização dos sujeitos e o direcionamento ao 

ofício, de modo a sobrepor a lógica exclusivamente instrumentalizadora da educação 

profissional a fim de que a escola não se limite a ser “uma incubadora de pequenos 

monstros aridamente instruídos para o ofício” (GRAMSCI, 2012, p. 67): 
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Uma escola que não hipoteque o futuro da criança e não constrinja 
sua vontade, sua inteligência, sua consciência em formação a mover-
se por um caminho cuja meta seja prefixada. Uma escola de liberdade 
e de livre iniciativa, não uma escola de escravidão e de orientação 
mecânica. Também os filhos do proletariado devem ter diante de si 
todas as possibilidades, todos os terrenos livres para poder realizar 
sua própria individualidade do melhor modo possível e, por isso, do 
modo mais produtivo para eles mesmos e para a coletividade. [...] 
 
Decerto, para os industriais mesquinhamente burgueses, pode ser 
mais útil ter operários-máquinas em vez de operários-homens. Mas os 
sacrifícios a que o conjunto da coletividade se sujeita voluntariamente, 
com o objetivo de melhorar a si mesma e fazer brotar do seu seio os 
melhores e mais perfeitos homens, que a elevem ainda mais, devem 
espalhar-se positivamente pelo conjunto da coletividade e não limitar-

se apenas a uma categoria ou a uma classe (GRAMSCI, 2012, p. 
67). 
 
 

Na tentativa de desviar-se deste caminho, o mais recente PDI do Instituto IFF 

(2010-2014) prevê recomendações pedagógicas que visam torná-lo “agente de 

desenvolvimento social, econômico e cultural, na área de abrangência onde se 

encontra instalado” (PDI, 2011, p. 111), como veremos neste capítulo acerca de sua 

identidade e da missão institucional. 

 

1.3 Orientações pedagógicas dos IFs: regulamentações vigentes 

 

O PDI do IFF (2011, p. 111) apresenta, em seu Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI), como missão institucional, as seguintes diretivas, a grosso modo: verticalização 

do ensino; articulação entre pesquisa, ensino e extensão; contextualização; educação 

inclusiva, democrática e garantidora da permanência estudantil; associação das 

tecnologias de informação e comunicação ao âmbito educacional; promoção do 

desenvolvimento local e regional; educação inicial e continuada; capacitação 

profissional; políticas de valorização do ensino público; promoção de avaliação 

institucional permanente. Tais aspectos direcionam, segundo o PPI, aos princípios 

norteadores das atividades acadêmicas consubstanciados nas diretrizes abaixo: 
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I – Ética do cuidado – (...) Uma compreensão holística, em totalidade, 
da realidade, compreendendo quatro pontos gerais: (a) respeito e 
cuidado pela comunidade da vida; (b) integridade ecológica; (c) justiça 
social e econômica; (d) democracia, não-violência e paz. 
II. Estética da sensibilidade  – atitude que qualifica o fazer humano 
quando defende os eixos desenvolvidos no processo educacional 
permeados pela ação-reflexão-ação. Valoriza-se, portanto, (i) a 
sensibilidade aos valores que fazem parte de uma identidade cultural 
e que devem ser dimensionados nas ambiências de ensino e de 
aprendizagem; (ii) a leveza, a delicadeza e a sutileza, estimulando “o 
fazer social” pela criatividade, pelo espírito inventivo, a curiosidade 
pelo inusitado, a afetividade, para facilitar a constituição de 
identidades capazes de entender o conceito de qualidade e respeito 
ao outro e à cultura do trabalho centrada no gosto pelo desempenho 
e produção eficaz da atividade. 
III. Política da igualdade – busca-se o sentido de atender aos atores 
sociais, independentemente de origem socioeconômica, convicção 
política, gênero, orientação sexual, opção religiosa, etnia ou qualquer 
outro aspecto. 
IV. Ética da identidade – fundamenta-se na estética da sensibilidade e 
na política da igualdade, em respeito à inter e multiculturalidade, 
contribuindo para a formação de profissionais-cidadãos autônomos e 
produtivos. 
V. Inter e transdisciplinaridade – retrata atitude dinâmica do currículo 
no desenvolvimento da ação pedagógica ou de abordagem aplicativa 
das áreas do conhecimento, a qual implica estabelecer articulações e 
interações que sejam pertinentes e adequadas à construção, à 
reconstrução e à produção do conhecimento dos sujeitos. (...) 
VI. Contextualização – refere-se ao conhecimento contextualizado, 
produzido e utilizado em contextos específicos. (...) 
VII. Flexibilidade – necessidade crescente de uma postura flexível, 
aberta, plural, pois trata de uma das bases epistemológicas relevantes 
do currículo e um dos princípios que norteia a aprendizagem. (...) 
VIII. Intersubjetividade – significa relação entre sujeitos na 
compreensão do relacionamento mútuo entre observador e objeto 
observado, na percepção de que o ato de observação altera a 
natureza do objeto e proporciona as inferências possíveis do sujeito 
na realidade local e regional. (PDI, 2011, p. 114-115). 
 
 

Com relação às áreas de atuação acadêmica, os IFFs possuem diversos 

itinerários formativos, o que gera oportunidade de verticalização do ensino, isto é, que 

o aluno possa migrar-se da educação básica, à profissional e à superior. Assim, o IFF 

atua nas seguintes esferas: 
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(a) no Ensino Médio, (b) nos Cursos Técnicos, (c) nas Licenciaturas, 
(d) nos Cursos Superiores de Tecnologia, (e) nos Bacharelados, (f) 
nas Especializações, (g) nos Mestrados, (h) na Formação Inicial e 
Continuada, com perspectiva de implementação de doutorado. 
Enfatiza-se a oferta de cursos na modalidade Educação de Jovens e 
Adultos, desde a alfabetização ao Ensino Médio, bem como nos 
Cursos Técnicos de Nível Médio, sinalizando para Cursos de Nível 
Superior (PDI, 2011, p. 121). 
 
 

Em sua política de ensino, ao dispor a partir do PPI sua concepção pedagógica, 

verificam-se os princípios de: 

 
I. Educação pautada na formação humana e no atendimento das 
necessidades da sociedade, no que se refere à exigência de organizar 
o currículo com base nas demandas socioeconômicas, científicas e 
tecnológicas da região em que cada curso encontra-se inserido, assim 
como do processo de construção da identidade racial em nosso país 
[...]. 
II. Desenvolvimento de uma prática educativa, forjadora de um projeto 
histórico, que não se fará tão somente pelo educador, mas pelo 
educador, conjuntamente, com o educando e outros sujeitos dos 
diversos setores da sociedade. 
III. Sistemática nos fundamentos, nas condições e nas metodologias 
à realização do ensino e do saber, associando-os à extensão e à 
pesquisa, e convertendo os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em 
objetivos de ensino, ou seja, selecionando conteúdos e métodos em 
função desses objetivos. 
IV. Inter-relacionamento de formas ao ensino individual e coletivo 
buscando otimizar a relação do discente mediada pelo próprio trabalho 
docente. 
V. Autonomia considerada um solo ético, em que se vislumbrem os 
exercícios do ensinar e do aprender, numa dimensão em que o diálogo 
pedagógico possibilite a comunicação do discente.  
VI. Educomunicação entendida como um novo campo de intervenção 
pedagógica, um novo campo epistemológico emergente que une a 
comunicação e a educação como uma ponte que inaugura um 
discurso apoiado em inter-relacionamentos, em processos circulares 
de intercâmbios, em que desloca as duas ciências dos seus 
metadiscursos e as faz dialogar (PDI, 2011, p. 120-121). 
 
 

Na organização didático-pedagógica do instituto, com fins de democratização, 

inclusão e permanência escolar, em uma educação plural, apresentam-se, em sua 

estrutura organizacional, o Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais (NAPNEE), Políticas de Educação de Jovens e Adultos e 

Políticas de Educação a Distância. Sobre a dinâmica de integração curricular, o PDI 

(2011, p. 144) prediz: “articulação entre trabalho e ensino, prática e teoria, e ensino e 



29 
 

comunidade, na perspectiva de atender a formação pessoal e profissional, tendo como 

pano de fundo as características socioculturais do meio [...]”. Por conta disso, o modo 

como os conteúdos são selecionados rege-se mediante três princípios 

organizacionais: flexibilização, integração e mobilidade acadêmica. Entende-se por 

flexibilidade, conforme o PDI (2011, p. 144): 

 

como um dos princípios que concebe a aprendizagem. Assim, a 
instituição acadêmica deve oportunizar metodologias mais eficazes de 
aprendizagem, haja vista que a sociedade do conhecimento não se 
fossiliza mais em modelos, em paradigmas acabados e, sim, em 
paradigma novo [...]”. 

 

O conceito de integração prevê “ao mesmo tempo a formação científica e a 

tecnológica, sustentadas no domínio das linguagens e dos conhecimentos sócio-

históricos” (PDI, 2011, p. 144). Já o princípio de mobilidade acadêmica está 

relacionado à dinâmica particular de cada instituição, bem como das especificidades 

relacionadas ao curso técnico, a saber: 

 
O princípio da mobilidade acadêmica tem como referência o processo 
de interação curricular de cada curso construído pelos campi no 
âmbito deste Instituto, face à identidade e à filosofia institucional. 
Nesse prisma e em primeira instância, esse princípio tem por foco, 
além do respeito às especificidades locais e regionais, garantir o 
atendimento às necessidades discentes (PDI, 2011, p. 145).   
 
 

Ainda em relação aos princípios metodológicos, recomendam-se perspectivas 

multi, inter e transdisciplinares, em uma prática sociointeracionista para o 

desenvolvimento da aprendizagem, definindo, deste modo, que 

 
[...] os cursos do IF Fluminense contemplam, em seus projetos 
pedagógicos e em sua organização curricular, eixos que revelam inter-
relações com a realidade local, regional, nacional e internacional, 
numa dimensão histórica e contextualizada de suas aplicabilidades no 
percurso de desenvolvimento pessoal, social, cognitivo e produtivo do 
sujeito (PDI, 2011, p. 147). 
 
 

Após apresentadas as recomendações didático-pedagógicas dispostas no 

principal documento orientador dos IFFs, o PDI, revisita-se, mais especificamente, na 
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seção posterior, o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico Concomitante em 

Química do campus Itaperuna. 

 

1.4 IFF campus Itaperuna: o perfil do Curso Técnico Concomitante em 

Química 

 

As atividades funcionais do IFF campus Itaperuna, localizado na BR 356 km 3, 

no município de Itaperuna, a noroeste do Estado do Rio de Janeiro, iniciaram-se em 

23 de março de 2009. A oferta de cursos ocorre da seguinte forma: 

 
I- Educação Presencial: 
a) Para concluintes do Ensino Fundamental: 
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em: Guia de Turismo, 
Eletrotécnica, Química e Informática e, para alunos da Educação de 
Jovens e Adultos, Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em 
Eletrotécnica. 
 
b) Para alunos matriculados no Ensino Médio em outras instituições: 
Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio em: Eletrotécnica, 
Eletromecânica, Informática e Química. 
c) Para alunos concluintes do Ensino Médio ou do Ensino Técnico de 
Nível Médio: 
Cursos Técnico Subsequente em: Guia de Turismo. 
Curso de Graduação em: Bacharelado em Sistemas de Informação. 
 
II- Educação a Distância: 
a) Para concluintes do Ensino Médio: 
Cursos Técnicos Subsequentes em: Guia de Turismo e Segurança do 
Trabalho. 
b) Para concluintes do Ensino Superior: 
Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em: Programa de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA) (PPC, 2013). 
 
 

Por se tratar de uma instituição que dá os primeiros passos, convém destacar 

a inserção do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Administração, na 

modalidade presencial, e a exclusão do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em 

Guia de Turismo, também na modalidade presencial. Verifica-se, a partir da 

disposição de cursos ofertados, que o campus também permite a concretização do 

princípio de verticalização do ensino, uma vez que, conforme se observa no gráfico 

abaixo, há possibilidades de progressão a outros níveis de escolaridade: 
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Na caracterização do Curso em Química Concomitante ao Ensino Médio, o 

PPC sinaliza essa verticalização, ao tratar das expectativas para a formação dos 

alunos: 

 
 
Articulado a esta perspectiva, o curso Técnico em Química 
Concomitante ao Ensino Médio prevê, além da formação profissional 
com bases científicas e tecnológicas sólidas para atuar na área de 
Química como atividade fim, a formação técnica científica criacionista, 
que promova a autonomia na pesquisa e na reflexão, e, 
consequentemente, o favorecimento da formação continuada, uma 
vez que o modelo multicampi do IF Fluminense propicia, ainda que 
não se tenha para a área de Química, cursos de nível superior no 
próprio campus, a possibilidade de formação continuada dos egressos 
em outros campi através de cursos de graduação como: Licenciatura 
em Ciências da Natureza, Engenharias voltadas aos processos 
industriais, entre outros afins (PPC, 2013, p. 17). 
 
 

O PPC ratifica a concepção integrado preconizada pelo PDI do IFF, na medida 

em que tem “por objetivo assegurar ao aluno, simultaneamente, o cumprimento das 

Figura 1 – Oportunidades de verticalização do ensino 
Fonte: PPC Química (2013, p. 10) 
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finalidades estabelecidas para a formação geral, no Ensino Médio regular, e as 

condições específicas para o exercício da profissão [...]” (PPC, 2013, p. 17). 

O ensino na modalidade concomitante, segundo a Resolução Nº 6, de 20 de 

setembro de 2012, do Conselho Nacional de Educação, enquadra-se dentro da forma 

de ensino que deve estar articulada ao ensino médio. De acordo com este documento 

legal, essa articulação tem como finalidade “proporcionar ao estudante 

conhecimentos, saberes e competências profissionais necessários ao exercício 

profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-tecnológicos, sócio-

históricos e culturais” (BRASIL, 2012). A formação concedida pelo curso visa, 

portanto, não apenas preparar o aluno para o trabalho, bem como conduzi-lo à vida 

cidadã de modo geral. Tal perspectiva integralizadora é reafirmada, novamente, no 

PDI (2011) do IFF, ao versar que, dentre seus princípios, encontra-se 

 

(c)  a implementação de uma práxis educacional que retrate a 
sistemática das dimensões mediadora, humanista, ético-política, 
estética e ambiental legitimadas mediante ações e intervenções no 
processo de construção e produção de conhecimento,  assume a 
dialogicidade com seus pares numa perspectiva pluralista, 
integradora na operacionalização do seu Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), visando contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades da comunidade acadêmica nas suas dimensões 
afetivas, cognitivas, emocionais, sociais, humanísticas e 
tecnológicas. (PDI, 2011, p. 51). 
 
 

A mesma perspectiva de integralidade é disposta, mais uma vez, no PPC (2013, 

p. 20), na contextualização dos objetivos gerais esperados: “O Curso Técnico em 

Química Concomitante ao Ensino Médio se propõe a abandonar a formação 

profissional limitada para o mercado de trabalho e assume uma perspectiva de 

integralidade das dimensões técnica e humana [...]”. 

O PPC apresenta vários princípios pedagógicos para o curso, com referências 

aos princípios apresentados no PDI, a saber: 
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Além de tais princípios, importa mencionar que as instituições possuem 

autonomia para construção dos Projetos Político-Pedagógicos, bem como dos Planos 

de Curso. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) – para esta modalidade de 

ensino estipulam ainda que, quanto à organização curricular dos cursos técnicos de 

nível médio, os currículos devem ser flexíveis, “desde que compatíveis com os 

princípios da interdisciplinaridade, da contextualização e da integração entre teoria 

e prática, no processo de ensino e aprendizagem” (BRASIL, 2013). Em análise do 

PPC (2013, p. 31), entende-se contextualização do seguinte modo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Princípios da Concepção Pedagógica do Curso Técnico em Química 
Concomitante ao Ensino Médio 

Fonte: PPC Química (2013, p. 28) 
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[...] refere-se ao conhecimento contextualizado, produzido e utilizado 
em contextos específicos. Recurso que contribui para que os sujeitos 
atuem sobre sua aprendizagem, uma vez que os provoca, os instiga a 
elaborar hipóteses, a buscar informações, a confrontar diferentes 
ideias e diferentes explicações, a perceber os limites de cada 
explicação, inclusive daquelas que eles já possuíam, na perspectiva 
da construção de seu conhecimento. Nesse entendimento, o processo 
educacional, no que tange ao ato de constante aprendizagem, deixa 
de ser concebido como mera transferência de informações e 
passa a ser norteado pela contextualização de conhecimentos 
úteis ao sujeito. 
 
 

A aplicação desta orientação institucional nos currículos de Língua Portuguesa 

ratifica a relevância da abordagem de várias situações e modalidades de uso da 

língua, não exclusivamente a norma padrão, como forma de resgate a conhecimentos 

prévios motivadores para novos conhecimentos linguísticos, bem como de 

identificação por parte do usuário, aqui entendido como aluno, de contextos reais de 

aplicabilidade linguística. 

No detalhamento da organização curricular, o PPC (2013, p. 27) prenuncia a 

possibilidade de reorganização curricular a depender das demandas locais, “como um 

meio de romper a fragmentação do conhecimento e a segmentação presente entre as 

disciplinas gerais e profissionalizantes”. 

Tal oportunidade de rearranjo curricular alude ao princípio de flexibilidade, 

norteador das atividades acadêmicas dos IFF. A flexibilização possibilita novas formas 

de organização para as disposições curriculares, na medida em que se notam 

necessidades de reformulação, como o considerad abaixo: 

 
VII. Flexibilidade – necessidade crescente de uma postura flexível, 
aberta, plural, pois trata de uma das bases epistemológicas relevantes 
do currículo e um dos princípios que norteia a aprendizagem. Assim, 
cabe a instituição de ensino a tarefa de oportunizar formas mais 
dinâmicas de aprendizagem, visto que a sociedade do conhecimento 
não se fossiliza mais em modelos, em paradigmas acabados e, sim, 
em paradigma novo, no qual a ambiência acadêmica concebe as 
práticas escolares como o “devir”, com a possibilidade de mudança 
constante (PPC, 2013, p. 31). 
 
 

Ainda sobre a questão dos currículos, o PPC (2013, p. 29) dispõe que 

demandas sociais podem gerar modificações na dinâmica curricular, desde a seleção 

dos conteúdos 
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Na verdade, a própria seleção e organização dos componentes e 
conteúdos curriculares são também produtos da atividade e do 
conhecimento humano registrados socialmente, o que se torna ainda 
mais visível quando se trata do ensino profissionalizante, o qual, no 
âmbito das relações entre escola, empresa e sociedade, destaca a 
necessidade de uma educação também pautada no atendimento das 
necessidades da sociedade, no que se refere à exigência de organizar 
o currículo com base nas demandas socioeconômicas, científicas e 
tecnológicas da região em que cada curso encontra-se inserido.  
 
 

Essa recomendação mostra-se como um princípio muito válido, diante do 

ensino contemporâneo, multifacetado, em que a necessidade de adaptação curricular 

tende a favorecer o processo pedagógico de aprendizagem. Assim sendo, faz-se 

necessário revisar as perspectivas em torno do ensino de língua portuguesa, de modo 

a verificar quais são os tipos de ensino, o que têm a oferecer, quais abordagens estão 

em consonância com a regulamentação oficial para a aprendizagem em língua 

materna, dentre outras observações importantes. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O ensino de língua portuguesa sofreu inúmeras modificações, em especial, 

com o surgimento e avanço dos estudos no campo da Linguística. Fatores como a 

escolha do tipo de ensino e da concepção de linguagem utilizada são determinantes 

dos resultados obtidos pelo processo de aprendizagem em língua materna. Resta 

saber, ainda, quais opções estão adequadas às orientações dispostas na 

documentação oficial para o ensino de português. Tais discussões serão pauta deste 

capítulo. 

 

2.1 Dos tipos de ensino 

 

Em posse das abordagens de Halliday, McIntosh e Strevens, Travaglia (2001, 

p. 38) consideram-se três tipos de ensino de uma língua: o prescritivo, o descritivo e 

o produtivo. 

O ensino prescritivo é caracterizado por “levar o aluno a substituir seus próprios 

padrões de atividade lingüística considerados errados/inaceitáveis por outros 

considerados corretos/aceitáveis. É, portanto, um ensino que interfere com as 

habilidades linguísticas existentes” (TRAVAGLIA, 2001, p. 38). A prescrição está 

geralmente relacionada aos estudos de teoria gramatical pautados na norma culta 

padrão de língua portuguesa consubstanciados em compêndios gramaticais e 

dicionários. Diante disso, na concepção de Travaglia (2001, p. 39), este tipo de ensino 

atende, apenas, os seguintes objetivos para o ensino de língua: “(a) levar o aluno a 

dominar a norma culta ou língua padrão; (b) ensinar a variedade escrita da língua”. 

O ensino descritivo visa, por sua vez, “mostrar como a linguagem funciona e 

como determinada língua em particular funciona” (TRAVAGLIA, 2001, p. 39). Neste 

tipo de ensino basta a caracterização dos fenômenos linguísticos, sem intenções de 

alteração. Em sua descrição, abrange todas as variedades linguísticas, ou seja, o 

ensino descritivo é aplicado por meio das gramáticas descritivas e, também, no trato 

com a teoria gramatical normativa. Neste último caso, a descrição possui como foco 

de estudo exclusivamente a norma culta escrita e a alguns fenômenos prosódicos da 

oralidade; no primeiro, trabalha-se com as várias manifestações linguísticas, além da 
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não padrão (TRAVAGLIA, 2001, p. 39). O ensino descritivo contempla, assim, os 

seguintes objetivos: 

 
a) levar ao conhecimento da instituição social que a língua 
representa: sua estrutura e funcionamento, sua forma e função; 
b) ensinar o aluno a pensar, a raciocinar, a desenvolver o raciocínio 
científico, a capacidade de análise sistemática dos fatos e fenômenos 
que encontra na natureza e na sociedade. 
 
 

Em relação ao ensino produtivo pode-se, de antemão, destacar, como a própria 

nomeação sugere, sua capacidade de desenvolver várias habilidades linguísticas: 

 
Quer ajudar o aluno a estender o uso de sua língua materna de 
maneira mais eficiente; dessa forma, não quer “alterar padrões que o 
aluno já adquiriu, mas aumentar os recursos que possui e fazer isso 
de modo que tenha a seu dispor, para uso adequado, a maior escala 
possível de potencialidades de sua língua, em todas as diversas 
situações em que tem necessidade delas” (HALLIDAY, McINTOSH & 
STREVENS apud TRAVAGLIA, 2001, p. 40). 
 
 

O ensino produtivo mostra-se, portanto, mais adequado para atender as 

demandas sociais e educacionais da atualidade, por desenvolver, com maior 

eficiência, a capacidade comunicativa do falante. Travaglia (2001, p. 40) compartilha 

desse posicionamento ao dar preferência à inserção do ensino descritivo e produtivo 

no ensino de língua, porém, enfatiza a centralidade que o ensino prescritivo vem 

assumindo nas aulas de português: 

 
Todavia tem sido consenso entre os estudiosos das questões ligadas 
ao ensino de língua materna que o ensino descritivo e o produtivo, 
sobretudo o segundo, são muito úteis para o aluno, mas que o 
prescritivo tem sido hipervalorizado e muito mais praticado nas aulas 
de língua materna em detrimento dos outros dois tipos, causando 
prejuízos na formação do aluno, em termos do conhecimento 
lingüístico de que disporá em sua vida, sobretudo no que diz respeito 
à obtenção de uma competência comunicativa mais ampla, que é 
fundamental para viver melhor. Mesmo porque o ensino prescritivo 
que tem sido feito não tem conseguido nem mesmo seu objetivo de 
levar os alunos a terem uma competência que se considere satisfatória 
no uso das variedades culta e escrita da língua (TRAVAGLIA, 2001, p. 
40). 
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Os tipos de ensino apontados por Travaglia (2001) alcançam objetivos bem 

específicos e diversos entre si. Nesse sentido, na seção seguinte, analisa-se como os 

modos de concepção da língua(gem) adotados pelo professor também interferem na 

finalidade do ensino de língua. 

 

2.2 As concepções de língua(gem) e o ensino de língua materna 

 

A concepção de linguagem eleita pelo professor é um item a se considerar, 

tendo em vista que pode evidenciar e interferir na construção do posicionamento 

metodológico docente em sala de aula. Geraldi (2001) confere ao ensino de língua 

portuguesa um envolvimento entre a concepção da linguagem e a postura 

relativamente à educação. Das várias possibilidades de concepção da linguagem, 

destacamos três: (i) a linguagem como expressão do pensamento, (ii) a linguagem 

como instrumento de comunicação e (iii) a linguagem como forma ou processo de 

interação (GERALDI, 2001; TRAVAGLIA, 2001). 

A primeira concepção vincula-se aos estudos tradicionais para ensino de 

língua, pois pressupõe-se que na organização lógica do pensamento e da linguagem 

há regras invioláveis, e o desconhecimento destas implica na impossibilidade de 

expressão, ou seja, “as pessoas não se expressam bem porque não pensam” 

(TRAVAGLIA, 2001, p. 21). A função da língua seria, portanto, expressar 

conhecimento de mundo armazenado no pensamento humano, e para tanto urge a 

essencialidade de tomar ciência e uso das mencionadas regras regedoras do bem 

falar e escrever, situadas nos compêndios gramaticais tradicionais, oriundas do cultivo 

ao modelo vernáculo latinizado, como uma “imitação adaptada à língua moderna de 

modelos estilísticos dos escritores latinos clássicos” (FARACO, 2008, p. 143). 

Em transposição ao ensino de língua, esta perspectiva enaltece a supremacia 

de uma variedade sobre as outras, no sentido de que toda variedade destoante da 

norma culta é taxada como desvio. Há, assim, a valorização de um ensino 

prescritivista e proscritivista, a partir do qual se acredita, piamente, que o domínio da 

gramática tradicional é o artifício exclusivo para se “falar de modo correto”. 

A segunda concepção de linguagem relaciona-se à teoria da comunicação e 

“vê a língua como um código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) 

capaz de transmitir ao receptor certa mensagem” (GERALDI, 2001, p. 41). O 
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estabelecimento dos códigos é feito através de convenção social a fim de que a 

comunicação de fato ocorra. 

Ao discorrer sobre esta concepção, Travaglia (2001, p. 22) traça 

correspondências com correntes de estudos linguísticos, como o estruturalismo 

saussuriano e as teorias de Chomsky 

 

Essa concepção levou ao estudo da língua enquanto código virtual, 
isolado de sua utilização – na fala (cf. Saussure) ou no desempenho 
(cf. Chomsky). Isso fez com que a Linguística não considerasse os 
interlocutores e a situação de uso como determinantes das unidades 
e regras que constituem a língua, isto é, afastou o indivíduo falante do 
seu processo de produção, do que é social e histórico na língua. Essa 
é uma visão monológica e imanente da língua, que a estuda segundo 
uma perspectiva formalista  – que limita esse estudo ao funcionamento 
interno da língua – e que a separa do homem no seu contexto social. 
Essa concepção está representada pelos estudos lingüísticos 
realizados pelo estruturalismo (a partir de Saussure) e pelo 
transformacionalismo, (a partir de Chomsky) [...]. 
 
 

Por intermédio da concepção supracitada, ignora-se a premissa de que a 

situação de uso e a participação dos interlocutores podem exercer influência sobre os 

usos linguísticos. Como consequência, isola-se a língua em seu processo de 

produção e construção social, histórica e cultural. Tal perspectiva associada ao ensino 

de língua faz emergir discursos voltados à noção de que o domínio de um mesmo 

código, independentemente da identidade e condição social do falante, é suficiente 

para o estabelecimento da comunicação. 

A terceira concepção ancora-se nas teorias da enunciação e supera a segunda 

concepção por além de considerar a linguagem como transmissora de informações 

entre interlocutores, compreende-a como lugar para interação humana, uma vez que, 

“por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a 

não ser falando; com ela, o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e 

vínculos que não preexistiam à fala” (GERALDI, 2001, p. 41). 

A interlocução se dá de forma situada, bem demarcada em seus sujeitos de 

fala e suas respectivas ações, que produzem efeitos de sentido entre interlocutores 

que se inter-relacionam mutuamente. Nesse sentido, o diálogo é caracterizador da 

linguagem. Esvai-se a dicotomia entre “certo” e “errado”, com vistas a se observar 

práticas linguísticas voltadas à adequação da linguagem ao diálogo, isto é, 

conscientes com as necessidades comunicativas dos interlocutores e com as 
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exigências da situação comunicativa, intrinsecamente relacionada à realidade social 

dos falantes. 

Ao discorrer sobre a linguagem como interação social, Antunes (2014) afirma 

que a interação muito além de uma ação conjunta, refere-se a uma ação recíproca 

entre interlocutores que exercem trocas colaborativas durante a comunicação. Sendo 

assim, “de qualquer maneira, com maior ou menor evidência, a ação da linguagem, 

sob esse prisma de interação, supõe o encontro, supõe reciprocidade e disposição 

colaborativa” (ANTUNES, 2014, p. 19). 

Por intermédio dessa noção de reciprocidade, tem-se que toda atividade 

linguageira é dialógica e regida, segundo Antunes (2014, p. 19), pelo princípio teórico 

de que a “linguagem é responsiva”, isto é, “quando falamos, de fato, estamos 

‘respondendo’, no sentido de que, em geral, procuramos dizer aquilo que supomos 

ser uma resposta ao que o outro quer saber”. 

Vale ressaltar que essa atividade da linguagem não deve ser compreendida, 

limitadamente, como mera transmissão de informações durante as respostas dadas 

entre interlocutores. O processo comunicativo é mais complexo, uma vez que, nas 

palavras de Fiorin (2015, p. 76), uma ação de linguagem é um “agir sobre o outro e, 

por conseguinte, não é só levá-lo a receber e compreender mensagens, mas fazê-lo 

aceitar o que é transmitido. (...) Isso quer dizer que comunicar não é apenas fazer 

saber mas principalmente fazer crer e fazer fazer”. Logo, a eficácia da comunicação 

se dá através da aceitação em resposta à intervenção do emissor. Nesse sentido, 

Antunes (2014, p. 20) rebate a concepção da linguagem como instrumento de 

comunicação:  

 

 

Nenhuma língua é apenas um ‘instrumento de comunicação’, no 
sentido de que se destina à passagem linear de informações, e se 
esgota no simples ato de dizer. A atividade verbal permite a execução 
de uma grande pluralidade de propósitos, dos mais sofisticados aos 
mais corriqueiros (defender, criticar, elogiar, encorajar persuadir, 
convencer, propor, impor, ameaçar, prescrever, prometer, proteger, 
resguardar-se acusar, denunciar, ressaltar, expor, explicar, esclarecer, 
justificar, solicitar, convidar, comentar, agradecer, xingar e muitos, 
muitos outros); propósitos que podem ser mais ou menos explícitos, 
diretos, expressos com “todas as letras” ou “em meias palavras”. 
 
 



41 
 

Em relação aos efeitos mais pragmáticos da linguagem, a autora supracitada 

considera, ainda, a dimensão semântico-afetiva da linguagem, atividade “mais ou 

menos expressiva e transparente, a depender das condições em que se dá a 

interação. Por isso tecendo o texto estão também os sentidos, os sentimentos, (...) 

na polissemia quase ilimitada dos sinais linguísticos” (ANTUNES, 2014, p. 21, grifos 

nossos). Importa ressaltar a noção de dependência contextual para uso da língua. A 

partir disso pode-se evitar reduções das funcionalidades da língua, visto que, se a 

linguagem não é unívoca, tampouco se desenvolve de maneira exclusivamente linear, 

logicamente, os modos de materialização dessa linguagem em uso tendem a sofrer 

nuances com fins de adequação aos parâmetros funcionais de cada ocasião de uso. 

No que diz respeito ao ensino de línguas, a definição do “aceitável” é modulada 

por questões mais sociais do que meramente linguísticas, visto que “estudar a língua 

é, então, tentar detectar os compromissos que se criam por meio da fala e as 

condições que devem ser preenchidas por um falante para falar de certa forma em 

determinada situação concreta de interação” (GERALDI, 2001, p. 42). Assim, a noção 

de interação linguística no ensino credita maior potencialidade de ampliação da 

competência comunicativa do aluno em estudos pautados no reconhecimento das 

relações estabelecidas pelos interlocutores na interlocução do que, de modo muito 

superficial, apenas apontar classificações e tipos de sentenças. 

Perante as considerações sobre os objetivos que o ensino de língua pode 

assumir e sobre a influência das concepções de linguagem na abordagem pedagógica 

para o ensino de língua, faz-se necessário analisar as orientações da documentação 

oficial, de modo a verificar qual escolha é mais apropriada. 

 

2.3 Recomendações para o ensino de língua à luz da documentação oficial 

 

Passa-se a analisar os três principais documentos norteadores do ensino, em 

especial o de língua portuguesa: a LDBEN, as OCNEM e os PCN. De início, cabe 

resgatar as finalidades apresentadas pela LDB direcionadas ao Ensino Médio: 
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I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. (BRASIL, 1996). 
 
 

Nota-se preocupação com uma formação integral do educando, uma vez que 

se espera que os conhecimentos adquiridos anteriormente sejam aproveitados e 

sirvam de base para a continuidade da vida acadêmica. Além disso, prioriza-se além 

de formação acadêmica, profissional, uma formação cidadã para atuar em várias 

esferas, diante das demandas sociais. Tal perspectiva é reafirmada, posteriormente:  

 

§5º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação 
integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a 
construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos 
cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo 
Ministério da Educação (BRASIL, 1996). 

 

Verifica-se, também, a orientação de uma dinâmica pedagógica que contemple 

“a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina” (BRASIL, 1996). 

Em análise, neste momento, das OCNEM, ao apresentarem as capacidades 

que devem ser adquiridas pelos estudantes nesta etapa, partilham em boa parte, das 

finalidades dispostas pela LDBEN: 

 
(i) avançar em níveis mais complexos de estudos; 
(ii) integrar-se ao mundo do trabalho, com condições para prosseguir, 
com autonomia, no caminho de seu aprimoramento profissional; 
(iii) atuar, de forma ética e responsável, na sociedade, tendo em vista 
as diferentes dimensões da prática social (BRASIL, 2006, p. 17-18). 
 
 

Mais especificamente acerca do ensino de língua materna, recomendam que 

“as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, 
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devem propiciar ao aluno o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala 

e de escuta” (BRASIL, 2006, p. 18). 

Em seguida, a fim de apresentar a identidade da disciplina de Língua 

Portuguesa, realiza-se um resgate histórico do que já se considerou objeto de ensino. 

Em 1970, os estudos tinham como foco os conteúdos de ensino, pois “tratava-se de 

integrar, às práticas de ensino e de aprendizagem na escola, novos conteúdos além 

daqueles tradicionalmente priorizados em sala de aula” (BRASIL, 2006, p.19). Havia, 

ainda, uma visão deturpada do que se entendia como abordagem das variedades não 

padrão, uma vez que o peso da norma prestigiada socialmente era grande e sua 

presença exclusiva na sala de aula era uma condição indispensável. Por conta disso, 

registram-se as seguintes consequências: 

 
 
Em outras palavras, no debate que então se estabeleceu, tais 
questões não foram avaliadas por muitos em sua efetiva importância, 
a saber: a de que considerar a variação e a mudança lingüísticas como 
fatos intrínsecos aos processos sociais de uso da língua deveria 
contribuir para que a escola entendesse as dificuldades dos alunos e 
pudesse atuar mais pontualmente para que eles viessem a 
compreender quando e onde determinados usos têm ou não 
legitimidade e pudessem, tendo alcançado essa consciência social e 
lingüística, atuar de forma também mais consciente nas interações de 
que participassem, fossem elas vinculadas às práticas orais ou às 
práticas escritas de interação. Pode-se complementar dizendo que 
faltava uma certa convicção quanto à importância das questões 
relativas à variação e à mudança lingüísticas, como efeito, inclusive, 
da abordagem estruturalista nos estudos lingüísticos, que ainda 
vigorava, valorizando excessivamente o estudo da forma (BRASIL, 
2006, p. 20). 
 
 

Na busca do entendimento do cerne das problemáticas, as OCNEM indicam 

que o próprio desenvolvimento de pesquisas à época ainda era insuficiente e não dava 

respaldo teórico-metodológico. Tanto que, após o avanço dos estudos na área da 

Linguística, por volta de 1980, que se pode notar, de fato, a construção de uma 

perspectiva mais consistente para a abordagem da variação: 
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[...] esse período foi marcado, junto à comunidade acadêmica, por um 
relativo consenso sobre o fato de que entender os usos da língua 
significa considerar os recursos e os arranjos pelos quais se constrói 
um texto, num dado contexto. Foi, então, que ganharam força os 
estudos acerca da construção da configuração textual, particularmente 
sobre os mecanismos pelos quais se manifesta a coesão dos textos 
bem como sobre os elementos que concorrem para a coerência textual 
(BRASIL, 2006, p. 21). 
 
 

Embora se começasse a compreender o texto em seu sentido global, as 

OCNEM (BRASIL, 2006, p. 21) ressaltam que “não se pode dizer, porém, que 

houvesse, naquela ocasião, condições efetivas para que se compreendessem, de 

forma plena, as variações encontradas no processo de produção e/ou recepção dos 

textos em suas múltiplas dimensões”, a saber: dimensões linguística, textual, 

sociopragmática/discursiva e cognitivo-conceitual. Nesse sentido, as OCNEM 

(BRASIL, 2006, p. 22) salientam sobre as armadilhas de abordagens superficiais do 

texto em sala de aula: “o risco em relação à apropriação dos estudos que desde então 

têm sido desenvolvidos é o de que sua abordagem em sala de aula se limite à mera 

identificação e classificação dos fenômenos lingüísticos num dado texto”. Tem-se 

como desafio, portanto, aproveitar os conhecimentos advindos do desenvolvimento 

das pesquisas no campo da Linguística para auxiliar a prática pedagógica na 

abordagem do texto, considerado, na atualidade, o objeto do ensino de língua 

portuguesa. 

Diante da definição do objeto de estudo, as OCNEM apresentam o que 

considera como função da disciplina: “possibilitar, por procedimentos sistemáticos, o 

desenvolvimento das ações de produção de linguagem em diferentes situações de 

interação, abordagens interdisciplinares na prática da sala de aula” (BRASIL, 2006, p. 

27). 

Há referências posteriores à necessidade de contextualização dos conteúdos, 

vinculados à experiência de mundo do aluno, interligando saberes de várias áreas e 

permitindo uma perspectiva de letramento mais ampla: 
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A lógica de uma proposta de ensino e de aprendizagem que busque 
promover letramentos múltiplos pressupõe conceber a leitura e a 
escrita como ferramentas de empoderamento e inclusão social. Some-
se a isso que as práticas de linguagem a serem tomadas no espaço 
da escola não se restringem à palavra escrita nem se filiam apenas 
aos padrões socioculturais hegemônicos. Isso significa que o 
professor deve procurar, também, resgatar do contexto das 
comunidades em que a escola está inserida as práticas de linguagem 
e os respectivos textos que melhor representam sua realidade 
(BRASIL, 2006, p. 28).  
 
 

Na sequência, as OCNEM (BRASIL, 2006, p. 32) descrevem o que esperam 

que o aluno desenvolva ao longo de sua formação: 

 
● conviver, de forma não só crítica mas também lúdica, com 
situações de produção e leitura de textos, atualizados em diferentes 
suportes e sistemas de linguagem – escrito, oral, imagético, digital, 
etc. –, de modo que conheça – use e compreenda – a multiplicidade 
de linguagens que ambientam as práticas de letramento 
multissemiótico em emergência em nossa sociedade, geradas nas (e 
pelas) diferentes esferas das atividades sociais [...] 
● no contexto das práticas de aprendizagem de língua(gem), 
conviver com situações de produção escrita, oral e imagética, de 
leitura e de escuta, que lhe propiciem uma inserção em práticas de 
linguagem em que são colocados em funcionamento textos que 
exigem da parte do aluno conhecimentos distintos daqueles usados 
em situações de interação informais, sejam elas face a face ou não.  
● construir habilidades e conhecimentos que o capacitem a refletir 
sobre os usos da língua(gem) nos textos e sobre fatores que 
concorrem para sua variação e variabilidade, seja a lingüística, seja a 
textual, seja a pragmática.  
 
 

Sobre a organização curricular dos conteúdos, há novamente a referência à 

abordagem contextualizada, consciente com a dinâmica local, de modo a traduzir as 

expectativas para o ensino de língua naquele contexto social. A partir dessa noção, 

na prática do trabalho com textos 

 
[...] o que se propõe é que, na delimitação dos conteúdos, as escolas 
procurem organizar suas práticas de ensino por meio de 
agrupamentos de textos, segundo recortes variados, em razão das 
demandas locais, fundamentando-se no princípio de que o objeto de 
ensino privilegiado são os processos de produção de sentido para os 
textos, como materialidade de gêneros discursivos, à luz das 
diferentes dimensões pelas quais eles se constituem (BRASIL, 2006, 
p. 36). 
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Consideração essa ratificada nas palavras finais do documento, ao tratar da 

disciplina de Língua Portuguesa: 

 
Desse ponto de vista, a escolha dos agrupamentos de textos e a 
proposição de atividades de produção, de recepção e de análise 
devem orientar-se não apenas pelas estratégias priorizadas nos textos 
estudados, tampouco pelas possibilidades teórico-conceituais que nos 
oferecem, hoje, os estudos lingüísticos; também, e sobretudo, a 
abordagem da língua e da linguagem no processo de ensino e de 
aprendizagem deve nortear-se pelas demandas locais, que envolvem 
escolhas em razão do perfil de aluno projetado pela escola (BRASIL, 
2006, p. 43). 
 
 

Observa-se, deste modo, que as OCNEM dialogam com as orientações da 

LDB, visto que fazem menção ao trabalho pedagógico pautado na contextualização 

dos conteúdos, nas finalidades de formação acadêmica, bem como emancipação 

social do aluno, dentre outras questões. 

Em posse dos PCN (BRASIL, 2000), constata-se a indicação do trabalho com 

o texto, compreendido como atividade verbal intrínseca às práticas sociais humanas. 

O aluno é visto como sujeito produtor de textos, os quais transmitem ideias e o situam 

no mundo, assim, “o processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve 

basear-se em propostas interativas língua/linguagem, consideradas em um processo 

discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada aluno em 

particular e da sociedade em geral” (BRASIL, 2000, p. 18). 

O documento apresenta como competências e habilidades a serem 

desenvolvidas pelos alunos em Língua Portuguesa: 

 
● Considerar a Língua Portuguesa como fonte de legitimação de 
acordos e condutas sociais e como representação simbólica de 
experiências humanas manifestas nas formas de sentir, pensar e agir 
na vida social. 
● Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos/contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as condições de 
produção/recepção (intenção, época, local, interlocutores 
participantes da criação e propagação de idéias e escolhas). 
● Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes 
manifestações da linguagem verbal. 
● Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da 
própria identidade. (BRASIL, 2000, p. 18). 
 



47 
 

 

Diante do que está preconizado pelos PCN, verifica-se a necessidade de um 

ensino do tipo produtivo, que possibilite ao aluno compreender mais integralmente os 

fenômenos da língua, dentro de suas nuances de significação. 

A partir do que foi exposto sobre as recomendações para o ensino de língua, 

nota-se a necessidade de abordagens integradoras; contextualizadas; 

interdisciplinares; pautadas no diálogo entre teoria e prática; relacionadas às práticas 

de uso linguístico; situadas em um ensino crítico, reflexivo, por sinal, produtivo; tendo 

como objeto de estudo o texto em sentido global. 

Na próxima seção, apresentam-se possibilidades para construções de 

programas de estudo de português que atendam as demandas supracitadas, 

cumprindo a finalidade maior do ensino de língua: ampliar a competência 

comunicativa do alunado para usos diversos, em vários contextos da dinâmica social. 

 

2.4 Práticas escolares de estudo da língua: sugestões para o ensino de PI 

 

A discussão sobre a necessidade de se repensar o currículo dos programas de 

estudo de língua portuguesa tem sido realizada, mesmo que às vezes sucintamente, 

por diversos autores na atualidade, tais como Antunes (2003; 2014), Bagno (1998), 

Perini (2010), dentre outros. Todos alertam para a necessidade de reformulação da 

abordagem dos fenômenos linguísticos em perspectivas mais contextualizadas e 

aproximadas às práticas efetivas de uso linguístico. 

Antunes (2003, p. 108) destaca a importância de, inicialmente, definir-se o 

objetivo de ensino a ser alcançado, que, na visão da autora, relaciona-se a uma 

reorientação: “a escola poderá afastar-se da perspectiva nomeadora e classificatória 

(centrada no reconhecimento das unidades e de suas nomenclaturas)”, uma vez que 

se aterá à abordagem dos usos sociais da língua. 

Ainda em relação aos objetivos do ensino da linguagem, convém nos 

apropriarmos das noções de “ciência na escola” (PERINI, 2010) e “pesquisa na 

escola” (BAGNO, 1998). Ambos autores ressaltam a necessidade de estímulo do viés 

investigativo do aluno observador, porém, ativo. 

Ao elencar os aqueles que devem ser os objetivos do ensino de português, 

Perini apud Antunes (2014, p. 60) aponta os seguintes: “garantir o acesso de todos ao 
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domínio da leitura e da escrita”, “ampliar o repertório de informações dos alunos” e 

promover a “iniciação ou [...] maturidade da investigação científica”. 

No que se refere à garantia de que o aluno leia e escreva bem convém ressaltar 

que essa perspectiva considera que “o conhecimento da gramática apenas não leva 

ninguém a falar e a escrever bem” (ANTUNES, 2014, p. 60), visto que é fundamental 

que a aprendizagem da gramática seja contextualizada, isto é, “pautada em textos 

reais, e apoiada pela observação das funções comunicativas que são pretendidas 

nesses textos” (ANTUNES, 2014, p. 61). O foco é, deste modo, o trabalho pedagógico 

com a língua. Sobre a necessidade de ampliação do repertório do aluno, essa 

prioridade “provém do princípio de que o trabalho da escola não pode resumir-se a 

saberes de valor prático imediato” (ANTUNES, 2014, p. 61), o que dialoga com os 

princípios norteadores dispostos nas DCN para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (EPTNM), ao instruir o “trabalho assumido como princípio educativo, 

tendo sua integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta 

político-pedagógica e do desenvolvimento curricular” (BRASIL, 2013). Faz-se 

imprescindível, assim, a formação integral do cidadão, não limitada à absorção de 

conteúdos metalinguísticos, estendendo-se ao estímulo da produção de 

conhecimentos de cunho interdisciplinar, praticável em contextos sociais da vida 

cidadão do indivíduo, pois: 

 

O exercício da cidadania requer o domínio de habilidades e 
competências mais amplas e mais extensas, pois prevalece, em todos 
os meios, mais ainda nos meios urbanos, um componente de ordem 
cultural, que também funciona como instrumento de afirmação e de 
participação social do sujeito na vida de sua comunidade. 
(...) 
O domínio desse repertório mais amplo, sem dúvida, confere ao sujeito 
certa aura de prestígio social e, em alguma medida, facilita seu trânsito 
pelas várias instâncias sociais (ANTUNES, 2014, p. 61). 
 
 

E nessa ampliação do repertório de informações do aluno, compreendem-se os 

conteúdos sobre linguagens, no intuito de expansão dos saberes linguísticos. Importa 

ressaltar as vantagens de a abordagem metodológica nesta situação ancorar-se na 

perspectiva da “alfabetização científica”, de modo que o aluno não se comporte como 

um receptáculo de informações, mas que, a partir do olhar científico, observador e 

empírico, produza conhecimento, bem como questione/refute as informações 

recebidas. Em específico para o ensino gramatical, nas considerações de Perini 
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(2011, p. 32, grifos nossos), “o mínimo que se pode fazer é reconhecer a 

argumentação que está por trás da descrição proposta; sem isso, não se está 

estudando gramática. Em outras palavras, não se pode estudar gramática sem ao 

mesmo tempo fazer gramática”. 

Por intermédio desse estímulo investigador, busca-se atender ao objetivo de 

propiciar a iniciação científica, conforme sugere Antunes (2014, p. 63, grifos da 

autora): 

 
[...] a escola deveria adotar uma perspectiva científica, de criteriosa 
observação, análise e sistematização. Isso a levaria, primeiro, a 
concentrar-se na multiplicidade e diversidade de usos que, 
habitualmente, acontecem e, segundo, a desviar-se da postura 
marcadamente prescritiva, pela qual só os erros e os respectivos 
acertos são objetos de consideração. 
 
 

Entretanto, Bagno (1998, p. 67) salienta que a escola ainda mantém-se 

enraizada a condicionamentos mais prescritivos, com relutância a apropriar-se de um 

viés investigativo na abordagem dos conteúdos: 

 
Um dos fundamentos da boa ciência é investigar as regras e leis que 
provocam os fenômenos naturais, que fazem as coisas acontecerem. 
Só que no ensino de gramática, em vez de investigarmos as regras e 
as leis, nós simplesmente as entregamos prontas e acabadas para os 
alunos, que são obrigados a decorá-las, sem terem percebido de modo 
mais palpável por que as coisas funcionam daquele jeito. 
 
 

Após as orientações de estudiosos da área sobre as novas demandas para os 

objetivos do ensino de português, torna-se necessário definir, também, o objeto de 

estudo, que na perspectiva de Antunes (2003, p. 110), é o texto. Entretanto, o texto 

não é um pretexto para o ensino, como prediz a abordagem tradicional, mas 

 
Se o texto é o objeto de estudo, o movimento vai ser ao contrário: 
primeiro se estuda, se analisa, se tenta compreender o texto (no todo 
e em cada uma de suas partes – sempre em função do todo) e, para 
que se chegue a essa compreensão, vão-se ativando as noções, os 
saberes gramaticais e lexicais que são necessários. Ou seja, o texto é 
que vai conduzindo nossa análise e em função dele é que vamos 
recorrendo às determinações gramaticais, aos sentidos das palavras, 
ao conhecimento que temos de experiência, enfim (ANTUNES, 2003, 
p. 110). 
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O texto é uma materialização verbal, logo, permite ao aluno o contato com usos 

concretos da língua, inseridos em um contexto de aplicação, que, em várias situações, 

altera a funcionalidade do fenômeno linguístico a ser analisado. O trabalho isolado 

com nomenclaturas e classificações abstratas, criadas a fim de exemplificação reduz 

a possibilidade de análise das ocorrências, uma vez que apresenta construções 

linguísticas ideais, estanques e descontextualizadas. Já a abordagem gramatical a 

partir do texto gera outras possibilidades, como: 

 
[...] lidar com textos reais, orais e escritos, em gêneros e registros 
diferentes, é enfrentar o heterogêneo, o provisório, o paradoxo da 
“estabilidade instável”, apesar de todas as regularidades previstas. É 
fazer parte de um processo que inclui “gente na construção de um 
conhecimento”, “gente em situação de aprendizagem”. Não é, 
portanto, uma questão de memória, de simples conferência apenas, 
conferência que se repete ano após ano, sob os mesmos modelos 
(ANTUNES, 2014, p. 72). 
 
 

Ao buscar caracterizar o programa de português que melhor possibilita o 

desenvolvimento de habilidades e competências discentes para o exercício de usuário 

da língua, Antunes (2003) considera que as aulas de português seriam momentos 

propícios para as ações de falar, ouvir, ler e escrever textos em língua portuguesa, o 

que vem ao encontro das recomendações dispostas nas OCNEM: 

 
[...] o processo de ensino e de aprendizagem deve levar o aluno à 
construção gradativa de saberes sobre os textos que circulam 
socialmente, recorrendo a diferentes universos semióticos, pode-se 
dizer que as ações realizadas na disciplina Língua Portuguesa, no 
contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno o refinamento de 
habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta (BRASIL, 
2006, p. 18). 
 
 

Em seguida, Antunes (2003) recomenda várias ações para serem 

desenvolvidas em sala de aula, com intervenção docente, de modo a estimular aquilo 

que se tem como objetivo final do ensino de português: “a ampliação da competência 

comunicativa do aluno para falar, ouvir, ler e escrever textos fluentes, adequados e 

socialmente relevantes” (ANTUNES, 2003, p. 122-123). Analogamente, propõem as 

OCNEM: 

 



51 
 

Trata-se, noutros termos, de possibilitar que os alunos possam, 
efetivamente, assumir uma postura reflexiva que lhes permita tomar 
consciência de sua condição e da condição de sua comunidade em 
relação ao universo das práticas letradas de nossa sociedade para 
poder atuar nelas de forma ativa, como protagonistas na ação coletiva. 
Nesse quadro, importa salientar que tomar consciência significa, de 
um lado, saber identificar como e por que determinadas práticas de 
linguagem e, portanto, determinados usos da língua e de diferentes 
linguagens são, historicamente, legitimados e, de outro, poder transitar 
em meio a tais usos e práticas segundo demandas específicas que se 
possam ter. (BRASIL, 2006, p. 28-29). 
 
 

Constata-se, deste modo, que o ensino de língua deve estruturar-se de modo 

contextualizado com perfil dos estudos, com suas necessidades sociais específicas. 

Tal posicionamento na abordagem do português sugere o uso do texto, 

contextualizado em práticas reais de uso, como objeto de ensino, de modo a 

desenvolver ações de fala, escuta, leitura e escrita. Notou-se também a relevância 

dos estudos na área da Linguística para discernir várias distorções geradas a partir 

do trabalho com as variedades de uso linguístico em sala de aula. Diante disso, 

pretende-se desnudar, no capítulo seguinte, várias crenças e mitos linguísticos que, 

mesmo com o avanço da Linguística, ainda insistem em nos vendar os olhos e 

continuam a perpetuar perspectivas deturpadas sobre (ensino da) diversidade 

linguística. 
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3 DAS PERSPECTIVAS LINGUÍSTICAS: CRENÇAS E MITOS LINGUÍSTICOS 

 

Para compreender a evolução histórica da Linguística, realiza-se neste capítulo 

uma síntese da abordagem científica destinada à língua, desde Saussure, em 

passagem aos postulados chomskyanos, até as perspectivas sociolinguísticas 

surgidas a partir de meados do século XX. A partir de tais considerações, apresentam-

se as principais crenças e mitos, construídos social e historicamente, em torno do 

ensino de língua portuguesa.  

 

3.1 Em um resgate conciso da Linguística do século XX 

 

No percurso histórico da Linguística a partir do século XX, segundo Weedwood 

(2002, p. 125), nota-se a tendência de contraposição entre o universalismo linguístico 

e a perspectiva particularista nas abordagens a fenômenos relacionados com as 

concepções de língua e linguagem, o que pode ser observado nas dicotomias 

apresentadas, tanto pela teoria estruturalista de Saussure, quanto através dos 

pressupostos chomskyanos, uma vez que ambos consideram o objeto de análise da 

Linguística por intermédio de ótica abstrata, universalista, sistêmica e formal: 

Saussure (1916), ao propor a divisão entre langue e parole, bem como significado e 

significante; e Chomsky (1975) também instaura uma lógica dicotomizada ao 

compreender o fenômeno linguístico a partir das noções de competência e 

desempenho. 

Com relação ao estruturalismo postulado por Saussure (1916), pode-se 

sintetizá-lo em duas dicotomias que cumprem uma descrição das formas interna e 

externa, como discorre Weedwood (2002, p. 127): 
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(1) langue em oposição a parole e (2) forma em oposição a substância. 
Embora langue signifique “língua” em geral, como termo técnico 
saussuriano fica mais bem traduzido por “sistema linguístico”, e 
designa a totalidade de regularidades e padrões de formação que 
subjazem aos enunciados de uma língua. O termo parole, que pode 
ser traduzido por “comportamento linguístico”, designa os enunciados 
reais. [...] “Estruturalismo”, no sentido europeu, então, é um termo que 
se refere à visão de que existe uma estrutura relacional abstrata que 
é subjacente e deve ser distinguida dos enunciados reais - um sistema 
que subjaz ao comportamento real - e de que ela é o objeto primordial 
de estudo do linguista. 
 
 

Ainda em se tratando da perspectiva saussuriana, conforme expõem Grolla e 

Silva (2014), o sistema de comunicação humana se articula, em linhas gerais, a partir 

de cinco propriedades, dentre elas a da arbitrariedade, fundamento em que o signo 

linguístico é arbitrário, ou seja, nas relações dialógicas humanas estabeleceu-se, 

coletivamente, um código convencionado, munido de regras, entre os falantes para se 

facilitar as trocas comunicativas. Diante disso, fica evidente que, neste ponto, 

Saussure considera que a língua é um fator social devido ao contrato social subjacente 

à constituição do uso da língua em sociedade, visto que “ele aponta a linguagem como 

a faculdade natural que permite ao homem constituir uma língua. Em conseqüência, 

a língua se caracteriza por ser ‘um produto social da faculdade da linguagem’” 

(ALKMIM, 2001, p.23). 

Já Chomsky desenvolve, em 1957, o conceito de gramática gerativa, em 

afastamento ao estruturalismo, pois este linguista “mostrou que as análises sintáticas 

da frase praticadas até então eram inadequadas em diversos aspectos, sobretudo 

porque deixavam de levar em conta a diferença entre os níveis ‘superficial’ e ‘profundo’ 

da estrutura gramatical” (WEEDWOOD, 2002, p. 132), definindo, assim, como objetivo 

fundamental do gerativismo propor métodos de análise que considerassem o nível 

subjacente da estrutura (significação do enunciado). Logo, torna-se parte do estudo 

linguístico mensurar não apenas o desempenho, mas também, e em atenção especial, 

o nível de conhecimento do usuário (competência) para compreender as normas 

regentes da estrutura linguística. 

Em oposição às teorias saussurianas e chomskyanas, que se atentam à análise 

da língua enquanto sistema abstrato, com seu sistema subjacente, surgem linguistas 

com abordagens mais voltadas à observação dos usos da língua, com enfoque nas 

noções de comunicação social. Esta vertente acredita que a visão abstrata da língua 
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torna-a homogênea e compreende-a em um sistema sincrônico e individual, isto é, 

não condicionam as escolhas linguísticas aos efeitos requeridos à determinada 

interação social. Nesse momento da história da Linguística, os estudos de Mikhail 

Bakhtin (1895-1975) são de essencial contribuição às subáreas da Linguística, tais 

como a Sociolinguística, a Pragmática e a Análise do Discurso. Crítico radical da 

postura saussuriana, o autor considera que 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal realizada através da enunciação 
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua (BAKHTIN apud ALKMIM, 2001, p. 25, grifo da 
autora). 
 
 

O pensamento bakhtiniano pauta-se na noção de comunicação social e 

introduz questionamentos a duas concepções de língua relacionadas ao 

estruturalismo, o que o filósofo russo denomina: “subjetivismo idealista” e “objetivismo 

abstrato”. Em sua crítica à primeira, aponta para a limitação de uma gramática tida 

como universal, haja vista as constantes influências de trocas ideológicas comuns à 

vivência do homem enquanto ser social. Em relação à segunda, ao criticar o 

“objetivismo abstrato”, pela tentativa de regular um sistema de regras descritivas, 

aponta que 

 
[...] a linguística saussuriana [alvo dos principais questionamentos], 
que acreditava distinguir-se dos procedimentos da filologia tradicional, 
na verdade só faz reiterá-los e perpetuá-los, ao desdenhar a produção 
individual dos falantes (a parole) e ao se concentrar num construto 
teórico abstrato, homogêneo, impossível de verificação empírica (a 
langue, ou sistema, ou sincronia) (WEEDWOOD, 2002, p. 150). 
 
 

Nesse sentido, Bakhtin argumenta em favor de uma concepção de língua como 

uma atividade social, proveniente de uma relação dialógica, a qual a interação verbal 

deva ocupar a centralidade das discussões. O autor fundamenta sua teoria dialógica 

da seguinte forma, a partir da perspectiva de Weedwood (2002, p. 151, grifos da 

autora): 
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Para Bakhtin, a língua é (tal como para Saussure) um fato social, cuja 
existência se funda nas necessidades da comunicação. Mas, 
contrariamente à linguística saussuriana e pós-saussuriana, que faz 
da língua um objeto abstrato ideal (um “arco-íris imóvel sobre o fluxo 
da língua”, como escreve Bakhtin), que se consagra à língua como 
sistema sincrônico homogêneo e rejeita suas manifestações (a fala, 
parole) como individuais, Bahktin enfatiza precisamente a fala, a 
parole, a enunciação, e afirma sua natureza social, não individual [...]. 
 
 

A concepção dialógica da linguagem proposta por Bakhtin (1997) compreende, 

portanto, que todo signo é ideológico, e se ideológico, resultante de pressões sociais. 

Em conformidade com o pensamento bakhtiniano, diversos linguistas atuais aludem 

ao fator social como elemento-chave para se introduzir a reflexão sobre as 

concepções de língua e linguagem. 

Alkmim (2001, p. 21-22), em breve retomada da História da Linguística, aponta 

que os estudos do século XX superam a visão biologizante do século XIX, proposta 

por Schleicher, que desconsidera toda orientação de cunho social e cultural no trato 

do fenômeno linguístico ao colocar a Linguística no campo das ciências naturais. Nas 

palavras da autora, “a Lingüística do século XX teve um papel decisivo na questão da 

consideração da relação linguagem-sociedade”. 

Nesse sentido, Ilari acrescenta o fator social como aspecto intrínseco à relação 

entre língua e linguagem, sobretudo nas questões de convenção linguística: 

 

[...] a língua que nós falamos é o resultado de um trabalho antigo, 
coletivo, extremamente complexo e penoso, com muitas idas e vindas. 
[...] Então, tudo que nós temos em matéria de língua passou, num 
certo momento, pelo crivo da sociedade. [...] Quando as pessoas criam 
uma palavra nova diante de necessidades novas, estão fazendo a 
língua evoluir socialmente. Porque, se não tiver o aval social, aquela 
palavra não permanece (ILARI apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p. 98). 
 
 

Ao discorrer sobre a relação entre língua e linguagem, Faraco ressalta que 

paira sobre os estudos da Linguística uma “complexa realidade semiótica”, 

destacando a existência de uma estruturação, contudo fluida, aberta, indeterminada e 

polissêmica: 
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Se nós pensarmos, se nós entendermos a linguagem como a grande 
condição desses seres que significam, desses seres que vivem 
significando ou de seres que são seres de linguagem; se nós 
pensarmos que as línguas, as chamadas línguas naturais, constituem 
uma das dimensões dessa nossa grande condição de seres 
significantes, parece óbvio que a linguagem e as línguas são efetivos 
sine qua non da vida social, do funcionamento das sociedades 
humanas. Nós poderíamos talvez dizer que elas são as ligas com as 
quais as relações sociais são constituídas, são sustentadas e 
ensopadas de sentido (FARACO apud CORTEZ; XAVIER, 2003, p. 
64-65, grifos nossos). 
 
 

Assim como Faraco, Mollica destaca a complexidade da proposição de 

definições sobre língua e o pressuposto da múltiplas significações provenientes dos 

processos verbais linguísticos enquanto sistemas organizados: 

 
De modo geral, é muito difícil definir língua e todos esses conceitos 
(...) De todo modo, enquanto o termo linguagem aponta para uma 
concepção mais abrangente, que supõe a utilização de competências 
verbais em toda plenitude, o termo língua sinaliza um sentido mais 
focalizado na forma como a comunicação se veicula socialmente 

(MOLLICA apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p. 142). 
 
 

Ao traçar distinções entre língua e linguagem, Marcuschi valoriza a língua 

enquanto atividade sociointerativa, mas também resgata a noção de linguagem 

disposta nos postulados chomskyanos, pois acredita que: 

 
(...) a linguagem seria uma faculdade mental, própria da espécie 
humana, que permite a atividade simbólica e a ação intersubjetiva. Isto 
é o que eu entendo: a linguagem como uma faculdade da espécie 
humana. A língua, por sua vez, seria uma das formas de se organizar, 
efetivar, concretizar essa faculdade humana, assumindo histórica, 
social e culturalmente uma determinada maneira de ser. (...) Eu diria: 
linguagem e sociedade mantém uma relação não simétrica, mas 
complexa que passa por uma série de outros aspectos, entre eles, a 
cognição, os interesses...enfim, processos de interação entre os 

indivíduos e assim por diante (MARCUSCHI apud XAVIER; 
CORTEZ, 2003, p. 132). 
 
 

Acerca do aspecto sociointeracional de constituição da relação língua e 

linguagem, Geraldi ressalta mais uma vez como o viés social é influenciador nesta 

relação, principalmente a partir das relações de alteridade entre os usuários da língua, 
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que com suas individualidades e subjetividades produzem mudanças no contexto 

histórico-social de uso da linguagem (GERALDI apud XAVIER; CORTEZ (2003). Em 

ratificação a esse contexto dinâmico, variável e fluido, Possenti confere à língua várias 

facetas e salienta: 

 
Se eu tivesse que escolher entre as diversas facetas, eu diria que o 
que mais chama a minha atenção é esse funcionamento que é 
simultaneamente muito regrado e simultaneamente violador das 
regras e que conecta necessariamente o texto com um conjunto de 

circunstâncias (POSSENTI apud XAVIER E CORTEZ, 2003, p. 
161). 
 
 

Possenti problematiza a questão alvo das discussões da linguística na 

atualidade: a variabilidade do sistema linguístico durante a comunicação, diante das 

pressões de uso, corroborando com a premissa do autor que “as línguas são 

simultaneamente sistemas formais e objetos de inscrição social e subjetiva” 

(POSSENTI apud XAVIER; CORTEZ, 2003, p. 161). Por isso que, diante dessa 

conjuntura, as abordagens linguísticas de fim de século concentram-se em 

investigações cada vez mais interdisciplinares perante o fenômeno linguístico, em que 

se podem verificar recorrências a áreas como, por exemplo, a Filosofia e, em especial 

para o estudo aqui tecido, a Sociologia, de modo a observar como o viés social é 

fundamentalmente importante para se compreender as manifestações linguísticas, em 

especial, para se entender, como veremos na seção seguinte, o aspecto social por 

trás da constituição de crenças e mitos em torno do ensino de língua portuguesa. 

 

3.2 Das crenças e mitos circunscritos ao (ensino de) português 

 

Os modos como o professor de língua portuguesa concebe as noções de língua 

e linguagem podem ser aspectos motivadores para o surgimento de algumas crenças 

e mitos, pautados muitas das vezes em inspirações fantasiosas e desvinculadas a 

uma investigação científica mais fundamentada. Todavia, coexistem no imaginário 

popular, bem como apresentam-se consubstanciados na mentalidade de muitos 

professores, enraizados nas aulas de línguas e reproduzidos pela mídia, pela escola 

e pelos materiais didáticos. Deste modo, torna-se necessário discorrer para desnudar 
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esse arsenal de superstições à luz de reflexões mais conscientes das atribuições da 

língua e do ensino. 

 

 

3.2.1. Crenças no ensino de língua portuguesa: Antunes  

 

Antunes (2007) ao tratar dos conflitos que permeiam o ensino de gramática na 

escola alude ao seguinte viés de Perini: “Cada língua é um retrato do mundo [...] revela 

algo não tanto sobre o próprio mundo, mas sobre a mente do ser humano. Cada língua 

ilustra uma das infinitas maneiras que o homem pode encontrar de entender a 

realidade” (PERINI apud ANTUNES, 2007, p. 21). A autora reconhece que pairam 

sobre a língua diversos olhares: observadores, míticos e pedagógicos. Os primeiros 

enxergam a língua como ciência; os segundos reproduzem e solidificam verdades 

inquestionáveis; e os terceiros tentam, diante de tantas distinções de perspectivas, 

traçar os caminhos possíveis para o ensino. As visões amplas da língua são também, 

em resgate às considerações de Perini, tentativas de compreensão da realidade. Os 

conflitos linguísticos surgem, justamente, a partir do instante em que tais 

representações reduzem ou simplificam a língua em suas manifestações concretas. 

 
Dessa redução provém os muitos equívocos que fortalecem os 
preconceitos linguísticos, que alimentam os programas irrelevantes e 
as práticas inadequadas de ensino, sobretudo quando se desembarca 
na plataforma da gramática. Pois, se são tortos os olhos com que se 
vê a língua, em geral, muitos mais tortos são eles quando se vê a 
gramática, em particular (ANTUNES, 2007, p. 21). 
 
 

Nesse sentido, dentre muitos mitos circundantes às atividades de ensino 

observáveis na atualidade, Antunes (2007, p. 38) aponta, de modo sintético, seis 

crenças que ela considera recorrentes: 
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● língua e gramática são a mesma coisa; 
● basta saber gramática para falar, ler e escrever com sucesso; 
● explorar nomenclaturas gramaticais e classificações é estudar 
gramática; 
● a norma prestigiada é a única linguisticamente válida; 
● toda atuação verbal tem que se pautar pela norma prestigiada; 
● o respaldo para aceitação de um novo padrão gramatical está 
prioritariamente nos manuais de gramática. 
 
 

A crença de que língua e gramática são a mesma coisa provém da ideia 

simplória de que a língua é construída apenas pela gramática. Essa concepção faz 

emergir outros discursos como: “saber uma língua equivale a saber sua gramática; ou 

por outro lado, saber a gramática de uma língua equivale a dominar totalmente essa 

língua” e, de modo ainda mais grave, “o estudo de uma língua é o estudo de sua 

gramática (ANTUNES, 2007, p. 39).  

Importa, portanto, distinguir: a gramática é apenas um elemento dentro da 

totalidade que é a língua, devido à complexidade desta. Deste modo, “a língua por ser 

uma atividade interativa, direcionada para a comunicação social, supõe outros 

componentes além da gramática, todos, relevantes, cada um constitutivo à sua 

maneira e em interação com os outros” (ANTUNES, 2007, p. 39). Como componentes, 

a língua apresenta o léxico (vocabulário) e a gramática (regras para construção de 

palavras e sentenças). Além dos elementos constituintes de uma língua, há usos 

específicos durante as interações, as quais requerem uma atualização concreta 

(ANTUNES, 2007), isto é, a compreensão de recursos de textualização na 

composição textual e das normas sociais de atuação durante uma situação 

interacional. 

Sobrepondo tais considerações para o ensino de línguas, convém constatar 

que, se língua e gramática não são a mesma coisa, as práticas pedagógicas nas aulas 

de português não devem se pautar exclusivamente em lições de gramática, uma vez 

que “a gramática, sozinha, é incapaz de preencher as necessidades interacionais de 

quem fala, escuta, lê ou escreve textos” (ANTUNES, 2007, p. 52). Vale notar como as 

crenças produzem uma verdadeira teia mítica no imaginário das pessoas, que parece 

ir crescendo gradativamente: o ideal de similitude entre língua e gramática faz com 

que as aulas de línguas ancorem-se exclusivamente em lições gramaticais, o que 

permite a disseminação da ideia que a proficiência linguística só é atingida pelo 

domínio das prescrições gramaticais. 
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Diante disso, Antunes (2007) defende a tese de que não basta saber 

gramática para falar, ler e escrever com sucesso. Em sua argumentação, a autora 

considera que, devido às várias situações de aplicação da língua, o usuário necessita 

de outros recursos além do conhecimento gramatical, uma vez que “a interação verbal 

requer ainda: o conhecimento real ou de mundo; o conhecimento das normas de 

textualização; o conhecimento das normas sociais de uso da língua” (ANTUNES, 

2007, p. 55). Entende-se por conhecimento real ou de mundo o saber enciclopédico 

adquirido pelo usuário, ou seja, 

 

corresponde a todo saber derivado de nossa inserção nos diferentes 
universos de nossa experiência sociocultural. Esse conhecimento – 
prévio ao que ouvimos ou ao que lemos nos textos – é absolutamente 
relevante para a compreensão dos sentidos das palavras e 
expressões em uso nos textos (ANTUNES, 2014, p. 97). 

 

Essa relevância na visão de Antunes (2007; 2014) não tem sido considerada 

na escola, por ainda pesar uma lógica de que a interpretação de textos é feita 

recorrendo apenas a conhecimentos linguísticos, em uma perspectiva que, 

infelizmente, reduz o ensino de língua portuguesa, pois desvirtua a autêntica atividade 

de interação verbal. 

Tendo em vista que os usos da linguagem ocorrem sob forma de textos, além 

dos conhecimentos de mundo, na comunicação, também são necessários os 

conhecimentos dos recursos de textualização, os quais dizem respeito aos modos de 

organização, sequenciação e progressão de uma manifestação verbal concreta com 

fins de produção de sentidos, mais especificamente, os tipos/gêneros textuais, as 

estratégias de interação e as intertextualidades. De acordo com Antunes (2007, p. 62), 

para produção de textos (orais ou escritos), é importante considerar estudos 

provenientes das teorias linguísticas “que privilegiam as leis do discurso, as 

estratégias de textualização, os componentes da cena comunicativa”. 

Faz-se necessário ainda que, somados aos tipos de conhecimento 

supracitados, o usuário da língua recorra ao conhecimento das normas sociais de uso 

da língua. Devido à complexidade das línguas, suas formas de materialização são 

inúmeras e diversas, as quais requerem atitudes linguísticas específicas, cabe aos 

participantes da interlocução, portanto, ativarem saberes e competências típicas do 

contexto comunicativo onde estão inseridos. Nessa linha de raciocínio, Antunes (2014, 
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p. 57) ratifica: “De qualquer forma, teria grande relevância explorar as imensas 

possibilidades de ‘escolha’ que cabe aos interlocutores fazer, conforme suas 

pretensões comunicativas em cada uma de suas ações de linguagem”. 

Para finalizar a desconstrução da crença de que bastam os saberes gramaticais 

para a atividade de leitura e produção escrita, reporta-se à significativa analogia: 

“Portanto, informações, dados, ideias, princípios, temas, visões, perspectivas, 

hipóteses são a pólvora que dá efeito ao gatilho da interação verbal. A gramática é 

apenas um dos componentes que tornam a pólvora inflamável” (ANTUNES, 2007, p. 

67). 

Ao apontar a terceira crença, explorar nomenclaturas gramaticais e 

classificações é estudar gramática, Antunes (2007, p. 68) trata do simplismo que 

paira sobre a abordagem dos recursos terminológicos da língua em sala de aula. 

Inicialmente, a autora desfaz a confusão entre as definições de regra gramatical e 

nomenclatura gramatical para argumentar em favor da ideia de que se saber 

gramática não se limita a denominar categorias. Assim sendo, regras gramaticais 

correspondem às “orientações que prescrevem como fazer uso da língua em 

determinados contextos” (ANTUNES, 2007, p. 71). Já as nomenclaturas gramaticais 

dizem respeito às expressões que designam unidades ou categorias gramaticais, 

concedendo rótulos, isto é, denominações, logo, “não são regras; não regem esse ou 

aquele padrão. Não implicam, portanto, competências para alguém falar e escrever 

melhor” (ANTUNES, 2007, p. 71, grifos da autora). 

A principal crítica de Antunes (2007) em referência à condição dessa crença no 

ensino de língua direciona-se à centralidade fornecida ao estudo prescritivo de 

nomenclaturas norteadas por terminologias inconsistentes e inflexíveis. Logicamente, 

entende a importância de tal estudo, todavia, como também o faz Neves, alude à 

pertinência de alternância da abordagem empregada. Assim se expressa: 
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[...] é conveniente que saibamos, numa atividade de análise, de 
reflexão sobre a língua, chamar as unidades pelos seus nomes 
técnicos. Isso corresponde a uma competência a mais, relevante, 
como disse, se o contexto assim o exigir. Sem dúvida nenhuma, o 
conhecimento da nomenclatura gramatical também faz parte de nosso 
conhecimento enciclopédico e, de certa forma, de nosso repertório 
cultural. “A atividade metalinguística é indispensável à construção do 
saber sobre a língua” (NEVES, 2002, p. 258), sobretudo quando é 
adotada a postura crítica de analisar a consistência de certos termos. 
O importante é que saibamos ir além da nomenclatura [...] atribuir-lhe 
função que, de fato, lhe cabe: a de nomear as unidades da língua, sem 
que tenha, portanto, um fim em si (ANTUNES, 2007, p. 79). 
 
 

Deste modo, a crença ingênua de que, para se garantir eficiência nas atividades 

de falar, ler e de escrever, basta estudar gramática (quase sempre nomenclatura 

gramatical), precisa ser repensada no ensino de línguas, de modo a se desvincular ao 

simplismo de atividades exclusivamente metalinguísticas, dando enfoque à análise da 

língua. 

O próximo equívoco discutido por Antunes (2007, p. 85), reiterado nas 

considerações alicerçadas em Bagno (2015) na seção seguinte, é de que a norma 

prestigiada é a única linguisticamente válida. Antes de tudo, faz-se importante 

compreender o conceito de norma, que conforme Faraco é um termo polissêmico, 

uma vez que pode ser identificado sob duas acepções: norma como regularidade e 

norma como prescrição. Na primeira acepção, norma denota regularidade: 

 

Numa síntese podemos dizer que norma é o termo que usamos, nos 
estudos lingüísticos, para designar os fatos de língua usuais, comuns, 
correntes numa determinada comunidade de fala. Em outras palavras, 
norma designa o conjunto de fatos linguísticos que caracterizam o 
modo como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade, 
incluindo [...] os fenômenos de variação (FARACO, 2008, p. 51). 
 
 

Já na segunda acepção, norma linguística relaciona-se “ao conceito de 

normatividade, de prescrição, isto é, do uso como deve ser, segundo um parâmetro 

legitimado, em geral, pelos grupos mais escolarizados [...] Esse viés prescritivo acaba 

por entrar no corpo dos cânones gramaticais” (ANTUNES, 2007, p. 86). Das duas 

acepções advém o conceito de norma culta, historicamente, já vinculado à norma 

como regularidade e como prescrição (ANTUNES, 2007, p.86). No entanto, vale 

ressaltar a inadequação do termo dentro das suas possibilidades de significar, sob um 



63 
 

viés ideológico, que os cultos são os que têm cultura e, por consequência, os incultos 

são desprovidos de bagagem cultural, como salienta Faraco (2008, p. 56): 

 
Há, na designação norma culta, um emaranhado de pressupostos e 
atitudes nem sempre claramente discerníveis. O qualificativo “culta”, 
por exemplo, tomado em sentido absoluto, pode sugerir que esta 
norma se opõe a “normas incultas”, que seriam faladas por grupos 
desprovidos de cultura. Tal perspectiva está, muitas vezes, presente 
no universo conceitual e axiológico dos falantes da norma culta, como 
fica evidenciado pelos julgamentos que costumam fazer dos falantes 
de outras normas, dizendo que estes “não sabem falar”, “falam mal”, 
“falam errado”, “são incultos”, “são ignorantes” etc. 
 
 

Tal crença dos “incultos, logo, sem cultura” foi desconstruída por vários estudos 

de cunho antropológico ao afirmarem que não há organização humana sem cultura. 

Assim, em reflexão ao que possa ser entendido como norma culta, Faraco (2008, p. 

56) é enfático: “é preciso trabalhar criticamente o sentido do qualificativo culta, 

apontando seu efetivo limite: ele diz respeito especificamente a uma certa dimensão 

da cultura, isto é, à cultura escrita”. Antunes (2007, p. 88-89) salienta que não se faça 

uma leitura reducionista da afirmação de Faraco (2008, p. 56): “Numa análise menos 

cuidadosa, se poderia admitir que a norma culta rege apenas a modalidade escrita [...] 

Reparemos, no entanto, que Faraco fala em situações ‘que envolvem certo grau de 

formalidade’”, dentre tantos, a escrita. Em síntese, a aplicabilidade da norma culta 

está direcionada mais pela formalidade da situação comunicativa do que pelo contexto 

ser de fala ou de escrita. 

 
Assim, a expressão norma culta deve ser entendida como designando 
a norma linguística praticada, em determinadas situações (aquelas 
que envolvam certo grau maior de monitoramento), por aqueles 
grupos sociais que têm estado mais diretamente relacionados com a 
cultura escrita (FARACO, 2008, p. 56-57). 
 
 

As questões sociais em torno da noção de norma culta, se não bem refletidas, 

podem permitir o surgimento de outras crenças como a de que “a norma culta não se 

aplica à fala” (ANTUNES, 2007, p. 89). Ademais, a norma culta revela um ditame 

histórico: o acesso a altos graus de escolaridade, mais especificamente, à cultura da 

produção escrita, que não ocorreu de modo democrático 
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[...] é interessante lembrar que essa designação foi criada pelos 
próprios falantes dessa norma, o que deixa transparecer aspectos da 
escala axiológica com que interpretam o mundo. Seu posicionamento 
privilegiado na estrutura econômica e social os leva a se representar 
como “mais cultos” (talvez porque, historicamente, tenham se 
apropriado da cultura escrita como bem exclusivo, transformando-a 
em efetivo instrumento de poder) e, por conseqüência, a considerar 
sua norma linguística – mesmo difusa em sua variabilidade de 
pronúncia, vocabulário e sintaxe, e na fala, pouco distinta, no caso do 
Brasil, da linguagem urbana comum – como a melhor em confronto 
com as muitas outras normas do espaço social. (FARACO, 2008, p. 
58). 
 
 

Diante do prestígio social atribuído historicamente à norma culta, criou-se no 

imaginário dos usuários da língua que seu emprego, independente da situação 

comunicativa, era a única linguisticamente válida e conferia status social, fazendo 

emergir a quinta crença apontada por Antunes (2007, p. 103) de que toda atuação 

verbal tem que se pautar pela norma prestigiada. 

Sonega-se, a partir dessa crença, as especificidades da interação 

comunicativa, dentro das inúmeras variantes que podem provocar alterações nos 

modos de processamento do diálogo. A armadilha dessa crença é pautar a noção de 

bom uso da língua à aplicação da norma culta. Grande equívoco, uma vez que “a 

ciência linguística defende que o bom uso da língua é aquele que é adequado às 

condições de uso” (ANTUNES, 2007, p. 104). Para essa crença legitimar-se induz-se 

que as outras formas de uso da língua – as variações – sejam caóticas, anormais, 

logo, de menor prestígio social. Esquece-se da multiplicidade de situações sociais 

para aplicação da língua, as quais não são absolutamente idênticas, pois tendem a 

possuir intenções, agentes discursivos, contextos e códigos diversificados. 

 

Evidentemente, nessa linha de concepção, a norma culta não deve ser 
endeusada, absolutizada, como um recurso suficiente ao sucesso da 
interação, nem tampouco ser rechaçada, como algo que se deve evitar 
para não parecer pernóstico, por exemplo. Deve,sim, ser usada, 
adequadamente, quando a situação assim o exigir. É uma opção; que 
está disponível (ANTUNES, 2007, p. 106). 
 
 

É exatamente essa possibilidade de lidar com escolhas linguísticas que atende, 

de modo mais satisfatório, o olhar analítico e observador do usuário da língua, visto 

que precisa estar atento às exigências de dada interação verbal para, assim, 

selecionar a melhor opção de uso da língua. Entendendo-se melhor, portanto, como 
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a mais contextualizada, verdadeiramente adequada à situação comunicativa. Tal 

abordagem é recomendada por Antunes (2007, p. 106, grifos da autora): 

 
Simplesmente há quem pense que esse tipo de princípios levaria os 
professores à frouxidão, ao relaxamento, ao descuido de cada um com 
os propósitos de capacitar-se linguisticamente. Pelo contrário: quanto 
maior a capacidade do falante de usar diferentes normas e diferentes 
registros – do mais formal ao mais informal – tanto mais competente 
ele é. Portanto, o que se está pretendendo com a admissão de uma 
atitude positiva frente à variação é muito mais do que se faz 
atualmente na escola. Na verdade, é preciso enxergar para fora da 
sala de aula. Aí, a variação campeia... 
 
 

A autora faz considerações, ainda, a respeito das implicações desta crença no 

ensino de língua e considera que, até mesmo na abordagem do conteúdo variação 

linguística, o direcionamento metodológico recai em misticismos e estereótipos. Como 

ilustração, alude ao tratamento destinado às tirinhas do personagem Chico Bento, de 

Maurício de Souza, quando aplicadas nas aulas de língua portuguesa: 

 
 
A exploração que é feita, por vezes, da figura de Chico Bento ainda se 
presta a outras impropriedades. Concretamente, esse rapaz é 
apresentado – numa caracterização visivelmente precária – como o 
protótipo do homem do campo, “lídimo representante da roça”. Com 
isso, se cria (ou se reforça!) uma representação infiel das pessoas que 
vivem no campo. 
A gente poderia até pensar que essas representações são inocentes, 
não deixam marcas, são apenas iscas para se apanhar o peixe de 
boas propostas. Nada disso. É por meio da exploração dessas figuras 
que vamos construindo uma oposição mítica e falseada entre o mundo 
urbano e o mundo rural: o mundo da abastança e o mundo da 
precariedade; o mundo do desenvolvimento e o mundo do atraso; o 
mundo da linguagem bonita e o mundo da língua estropiada; o mundo 
dos inteligentes e o mundo dos rudes e dos incultos (ANTUNES, 2007, 
p. 109). 
 
 

A valorização da ideia de contraste alimenta a segregação social, cultural e 

linguística, na medida em que escaneia a diferença. Esta situação em uma sociedade 

multifacetada apresenta como um despropério, haja vista que “a diferença é a parte 

mais significativa daquilo que nos faz iguais” (ANTUNES, 2007, p. 109). 

Essas questões referentes à abordagem metodológica da variação em sala de 

aula remete a outra discussão: a condição dos manuais de gramática. Devido à 

tradição canônica, desde as funções iniciais dos compêndios gramaticais, alicerçadas 
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pela Retórica, os quais serviam para arquivamento de modelos da “arte do bem falar”, 

há uma supervalorização dos registros de uso da língua consubstanciados nas 

gramáticas. Nesse ponto, surge a última crença apresentada por Antunes (2007, p. 

111): o respaldo para a aceitação de um novo padrão gramatical está 

prioritariamente nos manuais de gramática. 

A grande problemática que permeia esta crença situa-se na incompletude 

conteudística das gramáticas. Ora, o que dizer dos processos não contemplados pela 

teoria gramatical? Sem considerar os fenômenos amplamente ocorrentes em língua, 

porém, relegados à marginalidade gramatical, uma vez que interpretados como 

irregulares e, por isso, indignos de sistematização. Esta crença revela, mais uma vez, 

o simplismo e o reducionismo pairado sobre os fenômenos linguísticos, que 

obscurecem a dinamicidade da língua e parecem renegar o caleidoscópio de 

possibilidades de uso. E a gramática, enquanto compêndio sintético do saber, cumpre 

bem esse papel: 

 
 
Qualquer um de nós que se aventura pela consulta às gramáticas sabe 
que não é bem assim. Nenhuma manual de gramática pode ser 
completo. A língua é grande demais, seus usos são deveras 
complexos e plurais para caberem em algumas poucas centenas de 
páginas. Nenhum manual de gramática pode ser exato. A língua é 
fluida, é movediça; escapa constantemente a nossas projeções, pois 
é comandada por pessoas, que, necessariamente, nunca se repetem, 
nem mesmo quando dizem o mesmo duas ou mais vezes (ANTUNES, 
2007, p. 114). 
 
 

A autora acima citada não desconsidera a relevância das gramáticas, já que 

“guardam parte da memória da língua e explicitam alguns dos princípios que marcam 

a sua identidade, exercendo, assim, um papel de grande importância histórica” 

(ANTUNES, 2007, p. 114), mas salienta, com veemência, que “a consulta aos manuais 

de gramática não deve ser o único respaldo que procuramos para decidir sobre os 

usos alternativos da língua” (ANTUNES, 2007, p. 114, grifos nossos). Desfaz, ainda, 

outro equívoco: “os usos que, de fato, são reconhecidos no momento constituem um 

suporte legítimo para apoiar novas decisões linguísticas. A gramática não representa, 

portanto, a única referência de consulta” (ANTUNES, 2007, p. 116). A autora 

prenuncia, assim, a necessidade de o professor manter-se com postura investigativa 

dos usos verificáveis nas práticas vigentes de linguagem, a fim de não se conter 

apenas com os registros oferecidos pelos manuais, que, como visto, podem ser 
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limitados, estar desatualizados ou favorecerem unicamente determinada perspectiva 

linguística. 

Após expor sobre as crenças que considera mais frequentes no que tange às 

questões linguísticas, Antunes (2007, p. 119) busca averiguar o cerne de tantos 

equívocos, a partir da identificação da origem das crenças, dos agentes mantenedores 

e do público ao qual se dirigem. Em relação à origem das crenças, Antunes (2007, p. 

120) credita o surgimento dessas inconsistências à falta de acesso a conhecimento 

com base científica sobre questões referentes à definição de língua, à verificação do 

funcionamento da língua, dos elementos constituintes do sistema linguístico, bem 

como das implicaturas sociais e políticas envolvidas nas manifestações de uso. 

Ao versar sobre quem mantém os equívocos, intitulados por ela como pedras 

no caminho, aponta que a própria sociedade, de modo geral, incumbe-se dessa 

função, reforçada pela escola e pelos pais, auxiliada poderosamente pela mídia, 

através da difusão em escala maior dessas crenças perniciosas, que “sutil e 

indiretamente; ou clara e explicitamente, em tantos discursos que tentam atribuir à 

gramática uma função muito além daquela que realmente lhe cabe” (ANTUNES, 2007, 

p. 121). Bagno (2015, p. 37) compactua do mesmo ponto de vista ao enfatizar o poder 

da grande mídia no Brasil contemporâneo, inclusive, para disseminação de 

preconceitos linguísticos, como será mais bem abordado na seção seguinte. 

O direcionamento de tantos equívocos não serve, segundo Antunes (2007, p. 

122), aos alunos, tampouco à sua vida enquanto cidadãos, uma vez que “o ensino 

‘enredado’ (...) não serve a quem se prepara para enfrentar a prática social das 

múltiplas atividades comunicativas”. E a autora indaga se não há por trás desses 

impasses implicaturas políticas: “Será que, por esse ensino, estamos adotando 

práticas de ‘inclusão social’ – para referir apenas uma das preocupações políticas do 

momento – ou, práticas de exclusão, simplesmente?”. 

Nesse sentido, convém (re)pensar as crenças linguísticas circunscritas nas 

relações sobre língua(gem), até mesmo por uma questão de preparo dos usuários 

para a vida, uma vez que a privação do acesso democratizado das informações 

impossibilita qualquer pessoa a ter consciente poder de ação diante das práticas 

cotidianas de uso linguístico. Nesta seara, vale ressaltar a importância das 

contribuições teóricas da Linguística, ressaltadas por Antunes (2007, p. 124), por 

“provocar a descoberta de um novo mundo, amplo, centrado mais em possibilidades 

do que em proibições: o mundo da interação promovida pela linguagem”. 
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Logicamente, uma tarefa árdua, que requer reformulações em vários âmbitos, todavia 

que parece estar em maior consonância com as necessidades do desenvolvimento de 

competências textuais e discursivas sobre a abordagem dos fenômenos da 

linguagem, não apenas na escola, mas na totalidade do âmbito social. 

Após revisitar as crenças linguísticas problematizadas por Antunes (2007), 

interessa conhecer a mitologia do preconceito linguístico apresentada por Bagno 

(1999; 2015), a fim de se verificarem outros obscurantismos fortemente inseridos no 

imaginário popular sobre questões referentes à linguagem e suas (tantas) formas de 

materialização. 

 

3.2.2. A cristalizada mitologia do preconceito linguístico: Bagno 

 

Importa ressaltar, de início, a necessidade de respaldo bibliográfico em duas 

edições distintas da mesma obra, “Preconceito linguístico: o que é, como se faz”, 

tendo em vista que o autor realiza reformulações no conteúdo apresentado e, na obra 

mais antiga, encontram-se considerações bastante pertinentes, bem como, no texto 

mais atualizado, há a ampliação de discussões pontuais. 

Nas palavras de Bagno (1999, p. 19), o preconceito linguístico surge pela 

confusão gerada entre língua e gramática normativa, ao longo da história, como se 

houvesse uma similitude inquestionável entre ambas, o que complementa as 

considerações de Antunes (2007, p. 39) ao tratar da crença de que língua e gramática 

(na maioria da das vezes, a normativa) são a mesma coisa. O linguista ressalta a 

necessidade de dissociação entre estes conceitos por julgar que do mesmo modo que 

“uma receita de bolo não é um bolo, o molde de um vestido não é um vestido, um 

mapa-múndi não é o mundo... também a gramática não é a língua” (BAGNO, 1999, p. 

19). 

Em sua argumentação, o autor faz a analogia do iceberg: a língua seria o 

iceberg, enquanto a gramática normativa se constituía como a tentativa de descrição, 

exclusiva, de uma parte do fenômeno, a mais visível, a norma culta. Segundo Bagno 

(1999, p. 20), essa descrição é insuficiente, uma vez que “tem seu valor e seus 

méritos, mas é parcial (no sentido literal e figurado do termo) e não pode ser 

autoritariamente aplicada a todo o resto da língua — afinal, a ponta do iceberg que 

emerge representa apenas um quinto do seu volume total”. 
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É a partir, justamente, da imposição autoritária de uma única parte descrita e a 

segregação das outras partes constituintes do iceberg, as quais metaforicamente 

seriam as variedades linguísticas, que se faz sobressair a ideologia do preconceito 

linguístico, tomando por base a concepção de ideologia, proposta por Fiorin (2004, p. 

28-30) em análise da teoria marxista: 

 

A esse conjunto de idéias, a essas representações que servem para 
justificar e explicar a ordem social, as condições de vida do homem e 
as relações que ele mantém com outros homens é o que comumente 
se chama ideologia. (...) 
A ideologia é constituída pela realidade e constituinte da realidade. 
Não é um conjunto de idéias que surge do nada ou da mente 
privilegiada de alguns pensadores. Por isso, diz-se que ela é 
determinada, em última instância, pelo nível econômico. (...) 
É preciso, no entanto, cabe repetir, não ver o nível ideológico como 
simples reflexo do econômico, pois ele tem seu conteúdo próprio e 
suas próprias leis de funcionamento e de desenvolvimento. Isso 
significa que não existe determinação direta e mecânica da economia, 
mas uma determinação complexa.  
 
 

O fator econômico nas relações ideológicas é crucial para o entendimento da 

dinâmica dos mitos referentes ao preconceito linguístico, uma vez que “há ainda uma 

coisa muito importante que não devemos esquecer. Embora haja, numa formação 

social, tantas visões de mundo quantas forem as classes sociais, a ideologia 

dominante é a ideologia da classe dominante” (FIORIN, 2004, p. 31).  

O preconceito linguístico, bem como outras formas de manifestação 

preconceituosa, resulta, portanto, da “ignorância, intolerância ou manifestação 

ideológica” (BAGNO, 1999, p. 23). Na verdade, toda essa valorização de uma 

modalidade em relação a outra possui raízes históricas de fundação, relacionadas ao 

fator socioeconômico, pois, em meados do século XVIII, verifcava-se “o prestígio 

social da variedade falada em situações monitoradas pela aristocracia no centro 

político do país, ou seja, a norma culta (...) e o cultivo de uma escrita vernácula 

latinizada, isto é, de uma imitação adaptada à língua moderna” (FARACO, 2008, p. 

143). Já nesse período, na visão de Faraco (2008, p. 144), a norma padrão adquire 

um viés bastante ordeiro, pois “esse olhar conservador para o passado – acabou 

ficando com a marca da construção da língua modelar nos países latinos, marca que 

ainda consegue prestígio no início do século XXI”. 

Essa tradição chega ao Brasil a partir da instrução pedagógica promovida pelos 

jesuítas. Vale destacar a existência de privação de direitos ao acesso à educação por 
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parte da sociedade de modo geral, devido aos resquícios de exclusão de uma 

sociedade colonial. Tal situação favoreceu a aplicação de um modelo conservador, 

elitizado e artificial no ensino de língua materna. Nesse sentido, Faraco (2008, p. 148-

149) analisa as consequências para a atualidade: 

 

Como resultado da consolidação desse modelo entre nós, o 
normativismo e a gramatiquice se entranham em nossos modos de 
conceber a língua. É comum, por exemplo, as pessoas que tiveram 
experiência de escolarização, dizerem que ninguém fala bem o 
português no Brasil; que os brasileiros falam errado. Com frequência, 
lemos afirmações desse tipo na imprensa, onde também são comuns 
os consultórios gramaticais preocupados em difundir a norma culta. 
 
 

A questão da imprensa como veículo disseminador de uma ideologia 

conservadora sobre a língua, supracitada por Faraco, também é alvo das 

preocupações de Bagno (1999, p. 13), no sentido de a mídia ser canal para difusão 

do preconceito linguístico: 

 
Muito pelo contrário, o que vemos é esse preconceito ser alimentado 
diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas de 
jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é 
“certo” e o que é “errado”, sem falar, é claro, nos instrumentos 
tradicionais de ensino da língua: a gramática normativa e os livros 
didáticos.   
 
 

Diante deste cenário, Bagno (1999) apresenta a mitologia do preconceito 

linguístico, um convite à reflexão sobre afirmações já bastante cristalizadas em nossa 

cotidiana relação com a língua portuguesa, as quais denotam grande potencial de 

estereotipação do que vem a ser a língua e demandam preconceitos promovedores 

da discriminação ou exclusão de determinados grupos sociais em suas práticas de 

uso linguístico. 

Na proposição de Bagno (2015, p. 25), essas afirmações caracterizam-se como 

mitos devido à falácia subjacente a essas “fantasias que qualquer análise mais 

rigorosa não demora a derrubar”. Assim, a composição da mitologia do preconceito 

linguístico é realizada a partir de sete mitos, dentre os quais esta dissertação se deterá 

a seis premissas, a saber: “A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma 

unidade surpreendente” (Mito nº 1); “Brasileiro não sabe português” / “Só em Portugal 

se fala bem português” (Mito nº 2); “Português é muito difícil” (Mito nº3); “As pessoas 
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sem instrução falam tudo errado” (Mito nº  4); “O certo é falar assim porque se escreve 

assim” (Mito nº 5); “É preciso saber gramática para falar e escrever bem” (Mito nº 6); 

e “O domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social” (Mito nº 7). 

A despeito do mito constituído a partir da afirmativa A língua portuguesa 

falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, trata-se de uma tentativa 

de validar a concepção de que a língua portuguesa no Brasil se pauta em uma 

homogeneidade incontestável, o que desconsidera o alto nível de variabilidade 

presente na língua falada, condicionada por diversos fatores como vasta dimensão 

territorial brasileira e a própria dinâmica social. 

A premissa de unidade linguística recai sobre a questão do monolinguismo, 

fenômeno que, segundo Bagno (2015, p. 27), considera a língua uniforme e 

homogênea, a partir de uma perspectiva inócua, visto que, ainda na óptica deste autor, 

 
O monolinguismo é uma ficção. Toda e qualquer língua humana viva 
é, intrinsecamente e inevitavelmente, heterogênea, ou seja, apresenta 
variação em todos os seus níveis estruturais (fonologia, morfologia, 
sintaxe, léxico etc.) e em todos os seus níveis de uso social (variação 
regional, social, etária, estilística etc.) (BAGNO, 2015, p. 27). 
 
 

A questão toma uma dimensão educacional, pois sabe-se, através da dinâmica 

educacional brasileira, que a busca por uma educação democrática de qualidade é 

uma luta constante. Embora as taxas de escolaridade, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), tenha aumentado, em dados atualizados, de 

97% (2007) a 98,5% (2014), ainda lutamos contra os números, relativamente altos, do 

Analfabetismo, conforme ilustrado no gráfico abaixo: 
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Nesse contexto, constata-se que há brasileiros que ainda não têm acesso, por 

via escolar, à norma padrão. Ora, se nos dispuséssemos aos encantos místicos do 

ideal de unidade linguística, na crença de que a língua única é a norma padrão 

tradicional, estaríamos fadados a considerar, equivocadamente, que uma parcela dos 

brasileiros não teria língua e, nas denominações apresentadas em Bagno (2015, p. 

30), seria configurada como os sem-língua. O linguista argumenta ferrenhamente em 

oposição a esta perspectiva: 

 
É claro que eles têm língua, também falam o português brasileiro, só 
que falam variedades linguísticas estigmatizadas, que não são 
reconhecidas como válidas, que são desprestigiadas, ridicularizadas, 
alvo de chacota e de escárnio por parte dos falantes urbanos mais 
letrados – por isso podemos chamá-los de sem-língua. (BAGNO, 
2015, p. 30). 
 
 

Devido, assim, à diversidade social, econômica e cultural brasileira, faz-se 

adequado também o reconhecimento da existência variedades linguísticas, em nível 

social, bem como escolar, pois 

 

Figura 3 – Analfabetismo no Brasil 
Fonte: IBGE (2016), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 2007/2014. 
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[...] é fundamental para que o ensino em nossas escolas seja 
consequente com o fato comprovado de que a norma linguística 
ensinada em sala de aula é, em muitas situações, uma verdadeira 
“língua estrangeira” para o aluno que chega à escola, proveniente de 
ambientes sociais onde a norma linguística empregada no cotidiano é 
uma variedade estigmatizada de português brasileiro (BAGNO, 2015, 
p. 31). 
 
 

A abordagem da heterogeneidade linguística no âmbito escolar permite, 

portanto, uma inclusão social, visto que o sentimento de identidade e de pertencimento 

linguísticos é aflorado, na medida em que o aluno tem acesso às variedade comuns 

ao seu contexto de vida como base para a aprendizagem de novos conhecimentos 

referentes à variedade de maior prestígio social, a norma culta. 

Em contrapartida, no caso do ensino de línguas, caso já se direcione o aluno 

ao contato direto com a variante prestigiada socialmente, a qual ele ainda não domina 

(e está na escola também para isso), corre-se o risco de induzi-lo a alto nível de 

abstração, tendo em vista que a abordagem não foi contextualizada. As 

consequências disso permitem o surgimento de dois mitos descritos por Bagno (2015) 

de que Brasileiro não sabe português e de que Português é muito difícil. Ora, 

logicamente, o aluno brasileiro não vai conseguir compreender e sentirá dificuldades 

em relação à sua língua diante de uma abordagem que contemple algo, de certo modo 

abstrato, desvinculado ao conhecimento real por ele até então adquirido nas práticas 

de uso linguístico: 

 

[...] as regras que aprendemos na escola em boa parte não 
correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no 
Brasil. Por isso achamos que “português é uma língua difícil”: porque 
temos de decorar conceitos e fixar regras que não significam nada 
para nós. No dia em que nosso ensino de português se concentrar no 
uso real, vivo e verdadeiro da língua portuguesa do Brasil é bem 
provável que ninguém mais continue a repetir essa bobagem 
(BAGNO, 2015, p. 57-58). 
 
 

Justamente no intuito de amenizar essa sensação de dificuldade de 

aprendizagem, os PCN rejeitam a segmentação do ensino de língua materna e 

recomendam a contextualização dos conteúdos: 
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A tendência atual, em todos os níveis de ensino, é analisar a realidade 
segmentada, sem desenvolver a compreensão dos múltiplos 
conhecimentos que se interpenetram e conformam determinados 
fenômenos. Para essa visão segmentada contribui o enfoque 
meramente disciplinar que, na nova proposta de reforma curricular, 
pretendemos superá-lo pela perspectiva interdisciplinar e pela 
contextualização dos conhecimentos. (BRASIL, 2000, p. 21).  
 
 

Em um contexto de redefinições das formas de materialização da linguagem, 

contextualizar o aluno a partir das variantes linguísticas comumente notadas em sua 

vida diária é uma maneira de encaminhar a transposição didática dos conteúdos, uma 

vez que “a contextualização evoca por isso áreas, âmbitos ou dimensões presentes 

na vida pessoal, social e cultural, e mobiliza competências cognitivas já adquiridas” 

(BRASIL, 2000, p. 78), e a partir disso, direcioná-lo a novos saberes, o que facilita o 

diálogo entre a teoria e a prática. 

Na busca da origem do mito de dificuldade do português, Bagno (2015, p. 63) 

associa as causas à confusão que se faz entre as definições de língua e gramática, 

uma vez que, “para muita gente, ‘saber português’ é saber o que é uma oração 

subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo ou saber distinguir um 

complemento nominal de um adjunto adnominal” (BAGNO, 2015, p. 63). Vê-se que a 

própria concepção do que seria “saber português” já é deturpada. Paira, neste ponto, 

a noção reducionista da língua, na qual, como já discutimos, desconsidera as várias 

facetas da língua portuguesa. Posteriormente, o autor desconstrói mitos diretamente 

relacionados à exclusão social tendo como artifício para esses fins a língua: As 

pessoas sem instrução falam tudo errado e O domínio da norma-padrão é 

instrumento de ascensão social (BAGNO, 2015).  

Ao tratar do primeiro, Bagno (2015, p. 64) afirma que o preconceito linguístico 

advém de um preconceito social e sustenta sua tese ao elucidar casos de uso 

linguístico considerados de prestígio social. Cita casos de variações que, enquanto 

usuais por componentes de altos estratos sociais, detinham valor. Entretanto, 

tornaram-se variantes estigmatizadas ao, devido a variabilidade linguística, passarem 

a se configurar como uso recorrente a classes menos favorecidas na escala social. 

Dentre as situações ilustradas, o autor aponta os fenômenos fonéticos palatalização 

em falantes do sudeste e o rotacismo. 
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Isso se verifica na história de todas as línguas: as formas inicialmente 
desprestigiadas, condenadas, passam a ser valorizadas quando as 
camadas dominantes da população se utilizam delas. Por isso, é bom 
ter cuidado na hora de condenar alguma forma linguística inovadora 
surgida nos meios populares: ela pode já ser, hoje, a “língua certa” de 
amanhã.  
 

Tal situação corrobora as considerações iniciais de Fiorin (2004), alicerçadas 

na teoria marxista, sobre as influências ideológicas terem seu cerne em questões 

econômicas, as quais conduzem a dinâmica social e, como visto, também as relações 

pertinentes à língua. 

Na atualidade, o que é usual à classe mais prestigiada é a norma padrão que, 

por consequência, adquiriu status social, a ponto de fazer emergir mitos como o da 

garantia de ascensão social através do domínio da modalidade padrão. Em suas 

primeiras palavras sobre essa crença, Bagno (2015, p. 105) ironiza: “Ora, se o domínio 

da norma-padrão fosse realmente um instrumento de ascensão na sociedade, os 

professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e política 

do país, não é mesmo?” O linguista ressalta que há necessidade de aprendizado mais 

profundo do que meramente a decodificação de um código, ainda mais, de uma 

variante de uso: 

 

O mero domínio da norma-padrão não é uma fórmula mágica que, de 
um momento para o outro, vai resolver todos os problemas de um 
indivíduo carente. É preciso garantir, isso sim, o acesso à educação 
em seu sentido mais amplo, aos bens culturais, à saúde e à habitação, 
ao transporte de boa qualidade, à vida digna de cidadão merecedor de 
todo respeito. 
Como é fácil perceber, o que está em jogo não é a simples 
“transformação” de um indivíduo, que vai deixar de ser um “sem-
língua-padrão” para tornar-se um “com-língua-padrão”. O que está em 
jogo é a transformação da sociedade como um todo (BAGNO, 
2015, p. 106-107). 
 
 

A complexidade da transformação social que se espera, ingenuamente, por 

intermédio do domínio da norma padrão reside no fato da necessidade inicial de 

eliminação das desigualdades, o que no tipo de regime social-político-econômico 

vigente no Brasil chega a ser utópico. 

Em continuidade, os próximos mitos dizem respeito às relações circundantes à 

atividade escrita, são eles: O certo é falar assim porque se escreve assim e É 

preciso saber gramática para falar e escrever bem. Este último também é abordado 
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por Antunes (2007) ao tratar da crença de que toda atuação verbal tem que se 

pautar pela norma prestigiada. Há de se ressaltar que, segundo Bagno (2015) esses 

mitos surgem do equívoco estabelecido na associação de gramática e língua como 

sendo equivalentes. O autor alerta que as origens do problema estão na própria 

história de construção das gramáticas: “Todo esse processo histórico de inversão dos 

fatos pode criar a ilusão de que primeiro alguém escreveu uma gramática, e só depois 

é que as pessoas passaram a falar a língua” (BAGNO, 2015, p. 97). 

A partir de tal convicção, ignora-se a complexidade das práticas de linguagem, 

que não são produzidas apenas pelo intermédio do domínio de uma das tantas 

modalidades de uso linguístico, mas requerem também a ativação de conhecimentos 

de mundo, para mobilizar saberes construtores do diálogo; e de noções de 

textualização, a fim de que o conteúdo a ser comunicado ajuste-se à situação 

concreta, que demanda um formato específico. Ter conhecimento aprofundado em 

um código não é garantia de compreensão do sentido global de uma manifestação 

verbal, da identificação de outros elementos do contexto comunicativo, como: 

intencionalidade, intertextualidades, perfil dos interlocutores, dentre tantos outros 

fatores. Torna-se compreensível o contexto a partir do excelente domínio da 

competência discursiva da linguagem, a qual não se restringe à gramática da norma 

culta padrão. E mais: “para que isso aconteça, para que as pessoas possam ler e 

escrever bem, elas têm que ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever, reler e 

reescrever; rereler e rerrescrever” (BAGNO, 2015, p. 101). 

Dentre os vários mitos que permeiam a atividade escrita, Bagno (2015, p. 79), 

aponta o equívoco que se comete ao crer que o processamento da fala é regido pelos 

mesmos princípios que o da escrita. E, ainda, por trás desta perspectiva, perdura a 

supervalorização da língua escrita em detrimento da oralidade, caracterizando mais 

um mito embrenhado de preconceito. 

Negligencia-se, deste modo, a informação da inexistência de uma ortografia 

que consiga representar a fala com fidelidade (BAGNO, 2015, p. 81). O 

posicionamento insistente e ingênuo de que a representação escrita dá conta de 

reproduzir todas as facetas da oralidade pode ser problematizado com a seguinte 

situação: 
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[...] fica muito evidente quando analisamos os fenômenos de prosódia 
– acentuação, ênfase, entonação, ritmo, altura da voz etc. Faça você 
mesmo o teste: pegue uma palavra bem simples - fogo, por exemplo 
– e pronuncie com todas as inflexões e tons de voz que conseguir: 
espanto, medo, alegria, tons de voz que conseguir: espanto, medo, 
alegria, tristeza, saudade, ira, remorso, horror, felicidade, histeria, 
pavor… Depois tente reproduzir por escrito essas mesmas inflexões e 
tons de voz. É impossível. O máximo que a língua escrita oferece são 
os sinais de exclamação e de interrogação! A mera forma escrita não 
é capaz de traduzir as inflexões e as intenções pretendidas pelo 
falante. Por isso, os autores de textos teatrais indicam, entre 
parênteses, a emoção, sensação ou sentimento que o ator deve 

expressar numa dada fala (BAGNO, 2015, p. 81). 
 
 

Os estudos da linguagem demoraram, inclusive, a realizar estudos 

concentrados nos fenômenos da língua falada, datados no século XX. Marcuschi 

(2003, p. 5), nas palavras iniciais de sua obra, Análise da Conversação, caracteriza 

seu trabalho como um convite a novas investigações sobre o desempenho linguístico 

na fala, justamente por ainda ser pouquíssimo estudado no Brasil, segundo o autor. 

Suprime-se a potencialidade do texto oral, pois “a importância da língua falada para o 

estudo científico está principalmente no fato de ser nessa língua falada que ocorrem 

as mudanças e as variações que incessantemente vão transformando a língua” 

(BAGNO, 2015, p. 85).  

Em transposição à questão do ensino, retomando as perspectivas de 

contextualização do conteúdo, a fala se faz presente na vida de cada aluno, muito 

antes da escrita. O estudo e o aprendizado da língua falada devem ser objeto de 

análise. O ensino necessita progredir do mesmo modo que os estudos científicos para 

o acréscimo de dedicação ao estudo da modalidade escrita. Nesse sentido, 

 
Tem cientistas que se dedicam especificamente a estudar as 
diferenças, semelhanças, inter-relações e interações que existem 
entre as duas modalidades, falada e escrita. O ensino tradicional da 
língua, no entanto, quer que as pessoas falem sempre do mesmo 
modo como os grandes escritores escreveram suas obras. A 
gramática tradicional despreza totalmente os fenômenos da língua 
oral, e quer impor a ferro e fogo a língua literária como a única forma 
legítima de falar e escrever, como a única manifestação linguística que 

merece ser estudada (BAGNO, 2015, p. 85). 
 

O reducionismo da língua à ortografia revela o preconceito grafocêntrico 

(BAGNO, 2015), anulador da variedade oral e estimulador de uma visão limitada da 

realidade linguística: estritamente focalizada na escrita; estigmatizadora da fala, que 
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“não serve apenas de gramática e léxico da língua, mas lança mão dos mais variados 

recursos, sejam eles verbais ou não” (MARCUSCHI, 2003, p. 5). 

A problematização da existência de todo esse verdadeiro arsenal de crenças e 

mitos em torno da língua se faz necessária, a fim de que se identifique como atuam 

simbolicamente no contexto da sala de aula de língua portuguesa, entorpecendo a 

visão docente (inclusive discente) sobre os modos como percebem a língua e como 

se reconhecem como usuários do português brasileiro. 
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4 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA 

 

A pesquisa estrutura-se como um estudo de natureza qualitativa. Para 

compreender o percurso histórico do contexto em que se insere este trabalho utilizou-

se como técnica, inicialmente, um estudo de cunho bibliográfico, ao realizar 

levantamento de literatura específica para os eixos teóricos aplicados à pesquisa, 

através de fichamentos dos textos e produção textual. Importa salientar que os 

gráficos dispostos na seção 4.2, com indicadores percentuais, referem-se apenas às 

descrições dos sujeitos e das percepções deles pós-curso técnico, e não à análise 

que é de natureza qualitativa. 

No intuito de se investigar a percepção discente sobre a abordagem do PI no 

curso técnico em que está vinculado, recorre-se, para a coleta de dados, à técnica de 

Grupos Focais, complementada paralelamente pela aplicação de questionários com 

os pesquisados. Realiza-se um estudo de caso, tendo como sujeitos da pesquisa 

alunos do curso técnico concomitante em Química do IFF campus Itaperuna. 

Escolheu-se esta modalidade de ensino pelo motivo de ser a única modalidade com 

inserção de disciplina intitulada “Português Instrumental”, enquanto nas modalidades 

de ensino Integrado e PROEJA encontram-se outras denominações, com outros fins.  

Por se tratrar de uma pesquisa qualitativa e interpretativa, na etapa de análise 

dos dados, é realizada a leitura dos enunciados coletados alicerçada nos 

pressupostos teóricos da Análise do Conteúdo, no intuito de categorizar o material 

obtido para melhor interpretação das informações, uma vez que se considera “que 

uma análise de conteúdo de lógica dedutiva [...] está melhor preparado [sic] para os 

textos [...] curtos e é de pouca utilidade para tratamento em entrevistas longas, a não 

ser que se utilizem programas informáticos de análise do conteúdo” (GUERRA, 2006, 

p. 61). 

Conforme Guerra (2006, p. 62), o tipo de material coletado influencia na seleção 

da técnica mais apropriada, mediante as finalidades da pesquisa. Em posse das 

recomendações de Bardin (2011), o tratamento dos dados, nesta pesquisa 

dissertativa, agrupa-se em uma análise categorial. A análise categorial diz respeito à 

divisão dos dados por temas, geralmente possui teor descritivo, “funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo 
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reagrupamentos analógicos. (...) é rápida e eficaz na condição de se aplicar a 

discursos diretos (significações manifestas) e simples (BARDIN, 2011, p. 2002). 

Realiza-se, portanto, neste estudo uma análise qualitativa dos dados, de modo 

a interpretá-los e sistematizá-los a partir de categorias temáticas para posterior análise 

dos discursos projetados. Antes disso, convém caracterizar o instrumento de coleta 

de dados: a técnica de Grupos Focais. 

4.1 Instrumento: a técnica de Grupos Focais 

 

Segundo Gatti (2012), historicamente, a técnica do Grupo Focal registra-se em 

1920, sendo utilizada em pesquisas de marketing. Em seguida, Roberto K. Merton 

aplicou a técnica na área da sociologia para identificar o poder persuasivo de 

propagandas em tempos bélicos, especialmente, relacionadas à audiência de 

programas de rádio na época para valorizar a imagem das tropas americanas. Já em 

1970, passa-se a direcionar o trabalho com Grupos Focais para a coleta de 

informações em pesquisas de campanhas eleitorais e de mercado. No Brasil, a 

utilização em campo educacional é datada em 1991, sendo comumente aplicada em 

correlação com áreas como a sociologia e na psicologia social crítica. 

Pretende-se a utilização de Grupos Focais como técnica de investigação 

qualitativa pelas possibilidades de processos interacionais, de relação com o outro, a 

serem analisados, visto que Morgan (1998) define-os como técnica de pesquisa para 

coleta de dados mediante as interações em grupo surgidas a partir da discussão de 

um tema ou tópico específico. Grosso modo, trata-se de uma técnica em que um 

moderador instiga, a partir de uma pergunta, a interação do grupo a respeito de 

determinada temática, a fim de que as trocas dialógicas concebidas possam ampliar 

as possibilidades de identificação das visões do grupo. 

Verifica-se em Veiga e Gondim (2001) que o grupo focal pode se constituir 

“como um recurso para compreender o processo de construção das percepções, 

atitudes e representações sociais de grupos humanos”, o que vem ao encontro da 

problemática da pesquisa em investigar como o aluno de curso técnico concomitante 

percebe a abordagem do português em seu currículo escolar. 

Por intermédio de categorização dos dados coletados, há a possibilidade de 

refutação ou comprovação de hipóteses e de investigação de quais elementos 
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socioculturais estão imbricados na conceptualização criada pelos alunos diante da 

noção de PI. 

Podem-se encontrar, em Nery (1997), apontamentos sobre as vantagens do 

uso de GF, a saber: exploração inicial com pequenas amostragens da população; 

possibilidade investigativa mais aprofundada de desejos, motivações e estilos de vida 

dos grupos; compreensão da linguagem e das perspectivas do grupo; teste de 

conceitos e questões para futuras investigações qualitativas; acompanhamento de 

pesquisa qualitativa; captação de informações sobre um locus específico; captação 

de informações sobre produtos, conceitos, fenômenos, dentre outros. 

 

4.2 Da postura do moderador e dos procedimentos metodológicos 

 

Segundo estudos de Gatti (2012), Morgan (1998) e Minayo (1998) faz-se 

importante a utilização de postura ética do moderador, visto que é imprescindível, 

antes de tudo, se fazerem ouvir as vozes discentes. 

Recomenda-se, em considerações de Gondim (2002), que o moderador 

interfira minimamente no desenvolvimento das interações, limitando-se a mediar a 

inserção dos tópicos em relação ao tema. 

Em relação ao ambiente de realização do GF, conforme recomendações de 

Barbour (2009, p. 43), deve-se privilegiar um local onde os alunos estejam habituados 

para que se sintam à vontade durante as interações. O autor destaca, ainda, a 

preocupação destinada ao registro dos relatos, evidenciando a importância em evitar 

possíveis constrangimentos dos relatores. Deste modo, os GF ocorreram na própria 

sala de aula dos alunos. Vale ressaltar que foi utilizado gravador de voz digital (115,2 

mm) para registro oral, apenas, uma vez que este estudo não se atém à análise da 

linguagem corporal.  

Foram realizadas três seções. Cada uma durou aproximadamente entre 15 e 

30 minutos. Morgan (1998, p. 23) aconselha que o moderador explique sucintamente 

a proposta, não disponibilizando informações que possam interferir no posicionamento 

dos alunos frente ao tema. Afirma, também, que, diante da natureza do problema em 

análise e do perfil do grupo, caso haja necessidade, pode-se recorrer ao alongamento 

da duração do encontro ou à aplicação de outras sessões. Pode-se destacar que o 

grupo foi dividido em 3 subgrupos. A sessão no primeiro grupo foi a mais prolongada, 

com cerca de 32 minutos; as outras duas sessões duraram em média 20 minutos. 
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Previamente, elaborou-se o Roteiro de Trabalho em Grupo Focal (cf. 

Apêndice), com vistas à organização das discussões, pois “um bom roteiro é aquele 

que não permite um aprofundamento progressivo (técnica do funil), mas também a 

fluidez da discussão sem que o moderador precise intervir muitas vezes” (GONDIM, 

2002, p. 7). Por isso, o roteiro foi construído com base em questionamentos em torno 

das expectativas diante do curso técnico e em relação, especificamente, à disciplina 

de PI. Para sondagens iniciais, realizou-se as seguintes indagações: Por que vocês 

fazem curso técnico? O que vocês esperam estudar na disciplina de Língua 

Portuguesa? Vocês acham que o português que vocês estudarão aqui no curso 

técnico é o mesmo que foi estudado no Ensino Médio? Como o português é útil na 

sua vida diária? 

Posteriormente, apresenta-se ao aluno a organização curricular do curso e a 

disciplina do componente curricular PI para questioná-los: Olhando a organização 

curricular do curso, como vocês acham que o português será útil ao longo do curso 

ou no trabalho? Como última provocação, opta-se pelo uso de Questão Hipotética 

(GIL, 2009), na tentativa de estimular o entrevistado. Neste tipo de pergunta “solicita-

se do entrevistado que informe o que estaria inclinado a fazer ou não em determinada 

situação. Estas questões geralmente se iniciam com as palavras se ou suponha” (GIL, 

2009, p. 68, grifos nossos). Assim, aplicou-se a seguinte questão: Suponham que 

tenham sido convidados a elaborar a ementa de Português Instrumental, o que vocês 

acreditam que deva ser estudado em Português no curso técnico? Procure identificar 

os motivos. 

As transcrições de fala seguiram as orientações do protocolo de transcrição 

disposto na obra A língua falada e escrita na região norte-noroeste fluminense 

(LUQUETTI, 2012), com pequenas alterações em relação ao código utilizado para 

rotular os informantes: em vez de I, optou-se pela sigla INF seguida de número 

identificador, por exemplo, INF05. 

 

4.3 Dos sujeitos da pesquisa 

 

As interações feitas mediante GF devem ser realizadas, conforme Morgan 

(1998, p. 86), em um grupo homogêneo em termos de contextos de vida, assim as 
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discussões e diálogos construídos estarão contextualizados, contribuindo, 

qualitativamente, para a pesquisa – condição ratificada por Minayo ao 

 

[...] considerar o sujeito de estudo gente, em determinada condição 
social, pertencente a determinado grupo social ou classe com suas 
crenças, valores e significados. Implicaria também considerar que o 
objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, inacabado, e em 
permanente transformação (MINAYO, 1998, p. 22). 
 
 

Diante disso, são realizadas três sessões de GF, com uma turma de 23 alunos 

de Curso Técnico Concomitante em Química, tendo em vista que estes estudantes 

iniciaram seus estudos na disciplina de PI, dada no semestre inicial. Com fins de 

perfilamento dos sujeitos de pesquisa, por intermédio de questionários, coletaram-se 

as seguintes informações: idade, nível de escolaridade, tempo de conclusão do ensino 

médio, escola de origem e pretensões pós-curso técnico. 

Com relação à faixa etária, a maioria dos informantes (60,8%) é menor de 

idade, enquanto a porcentagem de 26,1% dos alunos possui 18 anos e 13% 

(correspondente a apenas 3 alunos) são maiores de 18 anos, conforme é 

representado no gráfico 1: 

 

 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, pode-se verificar que o público-

alvo do curso técnico é caracterizado, em sua maioria, em atendimento à possibilidade 

de oferta a alunos que estejam cursando o ensino médio, uma vez que 78,3% dos 

alunos não possuem ensino médio completo, a saber: 

Gráfico 1 – Faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Nota-se, a partir do gráfico acima, que não há, dentre os sujeitos de pesquisa, 

alunos com graduação ou pós-graduação completa, tampouco que tenham cursado 

anteriormente outro curso técnico. Da parcela de 21,7% dos alunos que possuem 

Ensino Médio, 13% (3 alunos) deles concluíram o ensino médio há menos de 1 ano e 

8,7% (02 alunos) terminaram o 2º grau no período entre 1 e 5 anos atrás, em valores 

dispostos abaixo: 

 

 

 

Acerca da origem escolar do aluno, a grande maioria (91,3%) provém de escola 

pública estadual, enquanto a parcela de 8,7% da rede privada de ensino, conforme é 

observado no gráfico a seguir: 

Gráfico 2 – Grau de escolaridade 
Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 3 – Tempo de conclusão do Ensino Médio 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Perguntou-se, ainda, objetivamente, sobre as pretensões discentes após a 

conclusão do curso técnico concomitante. Das respostas obtidas, obteve-se o 

seguinte cenário: 

 

 

Dos 23 entrevistados, a maioria, representada por 43%, em correspondência a 

10 alunos, alega pretender trabalhar na área técnica em que está se especializando, 

ou seja, almeja atuar como técnico em Química. Já 30, 4% (valor correspondente a 7 

alunos) assinalou vontade em realizar graduação em área afim, corroborando com as 

intenções de verticalização do ensino proposta nos documentos norteadores dos IFs. 

Em contrapartida, deve-se ressaltar que 21, 7% também pretende progredir 

verticalmente nos estudos, mas em graduação de área distinta ao curso técnico. Por 

fim, a minoria (4,3%), equivalente a 1 aluno, registrou querer trabalhar em outra área. 

Das informações coletadas nas perguntas preliminares do grupo focal, os 

sujeitos da pesquisa apontam, em suma, as seguintes motivações para fazer o curso 

técnico: 

Gráfico 4 – Escola de origem 
Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 5 – Pretensões pós-curso técnico 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Quadro 1 - Distribuição dos motivos explicitados pelos alunos para justificar por que fazem 
curso técnico 

Motivos explicitados Nº 

Relacionados à preparação profissional 
● Porque eu quero um emprego. 
● Porque:: mais uma nova chance no mercado… 
● É uma forma de ter um plano B de trabalho...porque você pode querer fazer 
a faculdade...mas pode trabalhar também com seu curso...então é uma forma de 
você ter um sustento também. 
● E hoje em dia o curso técnico está sendo muito:: bem visado né...muita 
gente tá ganhando melhor…(do) que quem já fez faculdade e tal...assim::...na 
minha opinião eu tô fazendo um curso que:: é:: trabalha um pouco... assim:: com 
o que eu quero fazer na faculdade...tô um pouco em dúvida...na faculdade...mas 
é:: mas tipo:: (vinculada à) química mesmo...que:: vai puxar um pouquinho. 
● É:: uma segunda opção...Por exemplo...eu quero fazer Direito...se/caso eu 
não gostar...eu tenho [um curso] de Química… porque eu já gosto de Química...só 
não de algumas matérias...mas eu gosto de Química. 

5 

Relacionados à formação continuada ou complementar 
● O meu [motivo] é por causa do meu serviço…((fala interrompida por outro 
informante)) 
● Eu estou fazendo para complementar minha faculdade de Biologia. 
● Eu vou tentar conciliar faculdade com o curso...e acho que (vai me ajudar) 
porque::.. faço faculdade de Biologia...aí...acho que vai ajudar. 
● O meu...é...pra me aprimorar...no conhecimento...porque já trabalhei como 
Técnico de Mecância...só que agora:: a minha empresa… ela é tratamento de 
água oleosa...então  é bom obter assim:: mais...a respeito de fazer o curso de 
Química. 

4 

Relacionados ao preparo para ingresso em graduação 
● É relacionado à faculdade que eu quero fazer...então eu tô querendo saber 
se eu quero mesmo fazer isso. 
● É porque::...tipo...faculdade que eu vou fazer depende muito de Química… 
(né)... 
● Eu porque::...que eu gosto de Química...sempre quis fazer:: Química...aí 
eu pensei em fazer/começar pelo técnico...se eu realmente gostasse...fazer 
Engenharia... ou Medicina...que no caso...é o que eu já escolhi/decidi… 
● Eu quero fazer Medicina...por isso escolhi o curso técnico… 
● Porque é uma área que eu gosto... e:: o técnico é... uma área/tipo tá 
crescendo muito também...e porque::...eu vou conciliar...porque:: são matérias 
que eu gosto...são tipo:: que eu vou conciliar o curso técnico de Química com a 
faculdade de Física...que:: eu vou fazer. 
● Eu vou tentar fazer Engenharia Química futuramente...e eu acho que o 
técnico ajuda tanto na hora também da gente conseguir trabalho...que às vezes 
eles ficam pedindo… é:: prática...experiência...e o técnico já tem. 
● Vou fazer Engenharia Química também… então:: é um curso que…((gesto 
de concordância com as falas anteriores)) 
● Eu vou fazer Engenharia Química aí::...o curso já ajuda muito. 
●  [Porque] eu queria fazer Engenharia. 

9 

Relacionados exclusivamente à ampliação do conhecimento 2 
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● E assim:: em vez de ficar em casa sem fazer nada...cê vai tá 
estudando...não vai tá perdendo nada… 
● Conhecimento...né...uma opção. 

Relacionados à ampliação do currículo 
● É mais um certificado né… 
● Pra ter currículo. 
● Pelo currículo. 
● Porque me ajudaria no currículo… 
● Pelo currículo… 

5 

Relacionados exclusivamente ao gosto/prazer/curiosidade 
● Porque é legal. ((risos)) 
● A...eu quis fazer porque eu achava interessante essa parte de Química 
né...então...eu tinha curiosidade. 
● Eu concordo com ela. ((em concordância com a fala do informante 
anterior)) 
● Por curiosidade. 
● ( ) Porque meu contato com Química no Ensino Médio não foi muito legal 
não...Já fiz minha graduação em Biologia...então eu tô aqui por prazer...no 
momento que deixar de ser prazeroso...não compensa mais pra mim. 

5 

Não souberam responder 
● Até hoje eu acho que eu não sei porque eu vim fazer o IFF…((risos)) 
●  Nem eu. ((risos)) ((em concordância com a fala do informante anterior)) 

2 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As informações tabeladas acima dialogam com os dados obtidos pelos 

questionários, uma vez que se enfatiza, mais uma vez, o interesse dos alunos na 

verticalização do ensino, contabilizando nove referências à vontade em prosseguir os 

estudos em nível superior. Essa perspectiva corrobora com o público alvo, ainda 

estudantes do ensino médio, que habitualmente estão inseridos em um contexto de 

preparo para dar continuidade à formação acadêmica. 

No próximo capítulo são analisados qualitativamente os dados obtidos nas 

interações mediante o grupo focal, de modo a investigar mais especificamente as 

percepções discentes quanto ao componente curricular PI. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Será objeto de análise, neste capítulo, o material coletado acerca das 

impressões discentes sobre a inserção da língua portuguesa como disciplina curricular 

no curso, bem como a disposição da ementa deste componente na matriz.  

 

5.1 Análise da perspectiva discente 

 

A partir da análise dos dados, pode-se constatar que, de início, os alunos não 

conseguiam identificar relevância na inserção da disciplina de PI como componente 

curricular no ementário do curso técnico concomitante, enfatizando a já mencionada 

polarização entre conteúdos de cunho propedêutico e de viés tecnicista. 

Diante das discussões promovidas pelo GF, pode-se verificar no discurso 

discente a reprodução de crenças e mitos linguísticos, modos como concebem a 

língua(gem), além de considerações sobre a (ir)relevância do português como 

disciplina no curso técnico concomitante. Para tanto, estes dados foram 

sistematizados, através do método da Análise do Conteúdo (BARDIN, 2011). 

Inicialmente, aplicou-se a técnica de análise categorial (BARDIN, 2011, p. 201), 

distribuindo o conteúdo em categorias temáticas. 

 

5.1.1 Concepção sobre língua(gem) no discurso discente 

 

A partir da lógica de Saussure (2006) em relação à língua ser resultante de uma 

convenção social, a construção do conjunto de regras normativas implica na exclusão 

do indivíduo transgressor, devido ao poder coercitivo e obrigatório destas. Introduz-

se, neste ponto, a concepção de exterioridade linguística, a partir da qual o falante vê 

a língua como algo exterior a ele, não como fator intrínseco/parte constituinte do 

indivíduo, mas como aquilo que ele deve se apoderar por intermédio exclusivo dos 

compêndios gramaticais da GN, bem como dos dicionários. 

Pode-se observar essa percepção no diálogo entre INF01, INF02 e INF03, e 

entre INF04 e INF05, respectivamente nas seções 02 e 03 do grupo focal, ao serem 

questionados sobre como o PI será útil ao longo do curso técnico: 
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INF01: Uma coisa que é pra ensinar a fazer seminário. 
INF02: Pra trabalhos. 
INF03: Pra aprender a linguagem. 
 
INF04: É...em trabalho em geral...eu acho. 
INF05: Eu acho que::...a coesão e a coerência vai ajudar a gente no 
ENEM também…na verdade na redação tem que ter… 
INF04: e não só nisso...porque o técnico tem que ter uma linguagem 
[…]. 
 

 

Embora, como já fora discutido em outro capítulo, a linguagem seja inata ao 

indivíduo, INF03 e INF04 compreendem a língua, como uma das formas de 

materialização da linguagem, como requisito que eles não possuem, ainda que nas 

relações interpessoais e cotidianas a usem com fins de comunicação, e por isso vai 

para a escola aprender, ou seja, apoderar-se de um bem extrínseco a ele. Há, assim, 

a influência da concepção de linguagem como instrumento de comunicação, ao se 

considerar que, exclusivamente, o domínio do código comunicativo, neste caso a 

norma culta, é requisito suficiente para se tornar um habilidoso usuário da língua. 

Essa noção de exterioridade linguística faz surgir mitos linguísticos como 

aqueles relacionados à percepção de que o Português é muito difícil e de que os 

brasileiros não sabem português, por isso a língua(gem) se apresenta como algo a 

ser conquistado, e meramente por intermédio do acesso à norma culta. Sonega-se, 

deste modo, a gramática internalizada ou competência linguística internalizada do 

falante (TRAVAGLIA, 2001), que todo usuário possui: 

 

[...] as regras que aprendemos na escola em boa parte não 
correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no 
Brasil. [...] 
Todo falante nativo de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua, 
na concepção científica da linguística moderna, significa conhecer 
instintivamente e empregar com facilidade e naturalidade as regras 
básicas de funcionamento dela. 
Está provado e comprovado que uma criança de 5-6 anos de idade já 
domina perfeitamente as regras gramaticais de sua língua! Ela tem 
todos os recursos necessários para se exprimir para narrar fatos 
ocorridos no passado, para fazer projeções no futuro, para demonstrar 
afetividade, para situar o seu discurso nos eventos de interação 
(BAGNO, 2015, p. 58). 
 
 

Conforme Bagno (2015, p. 58) salienta, o que uma criança e qualquer indivíduo, 

que ainda iniciará o contato com níveis mais elevados de escolarização, “não conhece 

são sutilezas, sofisticações e irregularidades no uso dessas regras, coisas que só a 
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leitura e o estudo podem lhe dar”. Verifica-se, portanto, que pontos de vista como ir à 

escola “pra aprender a linguagem” (INF03) e “o técnico tem que ter uma linguagem” 

(INF04) devem ser (re)pensados, pois tendem a estimular o afastamento do sujeito 

em relação à sua própria língua devido à crença ingênua e equivocada de que a 

linguagem é algo que não é parte constituinte do próprio indivíduo. 

Na pesquisa de Hilgemann (2004, p. 68), a autora esclarece que, de modo 

geral, a “língua é apresentada como aquilo que está nas GNs e também no dicionário, 

sendo frequente a menção à ‘falta de domínio do vocabulário’”. Verifica-se esta 

preocupação com o domínio lexical nas falas de INF02, INF04 e INF05, e entre INF01, 

INF02 e INF03, respectivamente nas seções 01 e 03 do GF, ao serem interpelados 

acerca da utilidade do PI no curso técnico: 

 

 

INFO02: Na fórmula tem uns nomes difícil ((nomenclaturas do 
jargão químico))...aí se você não sabe escrever? O que que adianta 
você saber fazer a fórmula toda e não sabe escrever é:: ((fala 
interrompida por outro integrante)) 
INF04: Se quiser escrever uma carta aqui pra Reitoria...tem um tipo 
específico pra mandar…Se você não escrever certo...pode saber 
que eles vão rasgar e nem vão ler... 
INF05: É:: saber se é em terceira pessoa...primeira pessoa que você 
vai utilizar… saber os termos que não podem serem utilizados… 
 
INF01: Em tudo… 
INF02: Sem contar que... tipo… você tem que interpretar várias 
coisas...às vezes… é::...você tem que saber falar também… 
INF03: Tem que saber produzir palavras… ((risos de outros 
informantes)). 
 
 

Nota-se o tom arbitrário na fala de INF04 ao dizer que “Se você não escrever 

certo...pode saber que eles vão rasgar e nem vão ler…”. A esse respeito, Antunes 

(2007, p. 73) ressalta consequências perigosas de tal discurso coercitivo do domínio 

da norma culta como exclusividade para a ampliação da competência escrita: “Desse 

teor compulsório, se passa, naturalmente, ao terreno do erro, do descumprimento, da 

culpa, do sentimento de incompetência, tão reforçado, e com tanto êxito, pela escola”. 

Nota-se, também, que os alunos proferem discursos de adequação à situação 

comunicativa, ao afirmarem que: “Se quiser escrever uma carta aqui pra Reitoria...tem 

um tipo específico pra mandar…” (INF04). Todavia, há de se verificar que incidem, 

mais uma vez, sobre a crença de que só através de conhecimentos linguísticos, e 
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neste caso em referência una à gramática da norma culta, o objetivo de uma boa 

comunicação é realizado. Não se levam em consideração, assim, os três níveis de 

conhecimento para a eficácia da interação verbal. São eles: conhecimento de mundo; 

conhecimento das normas de textualização; e o conhecimento das normas sociais de 

uso da língua. O domínio apenas do léxico não estabelece, portanto, uma relação 

diretamente proporcional com a capacidade comunicativa de um falante. 

Ademais, torna-se uma atividade penosa e ineficaz a mera memorização de 

palavras por conta do usuário, sem direcionamento quanto às múltiplas possibilidades 

de impacto discursivo do vocábulo a depender do contexto de aplicação. Na tentativa 

exaustiva e, raramente, bem sucedida do falante em decorar para se apoderar do 

maior número possível de palavras, recai-se, novamente, sobre o seguinte mito 

linguístico: o português é muito difícil (BAGNO, 2015). Essa afirmativa desconsidera, 

por exemplo, que o domínio de uma seleção lexical está relacionado à bagagem 

cultural de cada um, haja vista que, segundo Bagno (2015 p. 57), ser brasileiro e ter 

dificuldade em dominar certos preceitos de uma norma gramatical ensinada aos 

moldes europeus não denota ausência de conhecimentos sobre a língua portuguesa 

brasileira. Contudo, nos dados coletados, há depoimentos que registram insegurança 

dos alunos quanto à compreensão que eles têm de sua própria língua, como notado 

nas falas de INF09; INF04 e INF05; INF09 e INF10, respectivamente nas seções 01, 

02 e 03 do GF: 

 

 

INF09: Assim:: uma matéria que::pra visão de todos...a:: muito 
fácil...muito fácil...muito fácil...pra mim é a mais difícil de lidar. 
 
INF04: É...eu...particularmente sempre tive muita dificuldade com o 
português. 
INF05: Eu também sempre lutei...Não tá fácil pra ninguém… 
 
INF09: Particularmente...no meu caso...eu:: não era muito de...tipo... 
estudar até::...até ano passado mesmo foi muito difícil pra mim...sentar 
numa mesa e ficar estudando...eu não lembro quase nada de 
português que eu aprendi até hoje… 
INF10: Eu também. 
INF09: Eu tô sendo sincero...quase nada mesmo...se você me 
perguntar o que eu estudei até hoje…poucas coisas eu vou saber te 
falar… 
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Esse mito repercute de modo muito negativo para o ensino de línguas, uma vez 

que se configura como um entrave para a aprendizagem, uma verdadeira luta, como 

salienta INF05 no trecho supracitado. Bagno (2015, p. 59) acredita que o modo como 

o ensino gramatical é regido no Brasil tem sua parcela de responsabilidade pela 

difusão dessa crença: 

 
Se tanta gente continua a repetir que “português é difícil” é porque o 
ensino tradicional de língua no Brasil não leva em conta o uso 
brasileiro do português. [...] É um esforço árduo e inútil, um verdadeiro 
trabalho de Sísifo, tentar impor uma regra que não encontra 
justificativa na gramática internalizada do falante. 
 
 

Um ensino tão destoante das práticas reais de usos verificadas pelos alunos 

reduz o processo de aprendizagem à retenção de preceitos gramaticais e 

metalinguísticos. Impossibilita, também, que a aprendizagem ocorra de forma 

significativa e permite a projeção de discursos como: “eu não lembro quase nada de 

português que eu aprendi até hoje…”. Na busca científica das motivações para as 

dificuldades de aprendizagem, conforme Ausebel (2003, p. 18), esse processo é 

estimulado a partir de “um material potencialmente significativo para o aprendiz”: 

 

A interacção entre novos significados potenciais e ideias relevantes na 
estrutura cognitiva do aprendiz dá origem a significados verdadeiros 
ou psicológicos. Devido à estrutura cognitiva de cada aprendiz ser 
única, todos os novos significados adquiridos são, também eles, 
obrigatoriamente únicos (AUSUBEL, 2003, p. 01). 
 

 

Em se tratando do ensino de língua materna, o material potencialmente 

significativo para o aluno encontra-se em uma gramática contextualizada, em que 

 

[...] as descrições que dela são feitas encontrem apoio nos textos que 
ouvimos e podemos ler na imprensa, nos documentos oficiais, nos 
livros ou revistas de divulgação científica etc. Implica, pois, ter como 
respaldo o que, de fato, pode ser comprovado nos textos que circulam 
aqui e ali por esse Brasil afora (ANTUNES, 2014). 
 

 

Em resgate às novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, dentro dos princípios norteadores, alude à 

necessidade de uma prática escolar contextualizada, como registra o inciso oitavo: 

“contextualização, flexibilidade e interdisciplinaridade na utilização de estratégias 
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educacionais favoráveis à compreensão de significados e à integração entre a teoria 

e a vivência da prática profissional”. 

A concepção de exterioridade linguística verificada na percepção dos 

informantes acerca do português brasileiro compromete, portanto, o ensino de língua, 

na medida em que se apresenta como um entrave quase intransponível, pois o 

direcionamento pedagógico para a busca exclusiva de um ideal linguístico dificulta, de 

fato, a tarefa do aluno de capacitar-se para o desenvolvimento de sua competência 

comunicativa devido à ausência de significação no objeto de aprendizagem. 

 

5.1.2 (Ir)Relevância da disciplina 

 

Ao longo das discussões nos GF, foram destacadas pelos alunos várias 

questões em torno da inserção da disciplina de PI no curso técnico. Dentre as 

expectativas para a disciplina, revelaram a estranheza em verificá-la como 

componente curricular. Quanto às funcionalidades, expõem diversas percepções: de 

que não há relevância no contexto do curso técnico; de que precisa servir de 

aprofundamento do conteúdo de ensino médio; de que serve de preparatório para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); de que deve ensinar gramática; de que 

funciona como preparação para lidar com contextos comunicativos comuns ao mundo 

do trabalho. Além disso, os alunos realizaram reflexões importantes acerca da 

disposição curricular do curso. 

Na indagação sobre as expectativas de estudo na disciplina de PI, registrou-se, 

de início, falas em que os alunos alegam sentir estranhamento ao, assim que 

começaram os estudos, olharem a matriz curricular disponibilizando PI no primeiro 

semestre, sendo, ainda, a primeira aula realizada no curso (ofertada nos dois 

primeiros tempo de segunda-feira). Essas considerações podem ser observadas nas 

falas de INF01, INF02 e INF03, na terceira seção do GF: 

 

INF01: Eu fiquei em choque. ((risos)) porque eu não achei que fosse 
estudar português aqui. 
INF02: Porque não é mesmo o que a gente espera… a gente espera 
é (cálculo)...a tabela periódica… 
INF03: Eu achei que eu ia estudar química...e não ( ). 
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Sobre a incorporação da língua portuguesa nos currículos, já se recomenda, 

na LDBEN 9394/1996, o estudo de português obrigatório no ensino, consubstanciado 

na área do conhecimento denominada “Linguagens”. O curso técnico concomitante 

em Química, por ser integrado ao ensino médio, rege-se pelas mesmas orientações. 

Na discussão apresentada, nota-se, mais uma vez, na percepção discente, a 

separação realizada entre ensino técnico e propedêutico, ratificada, posteriormente, 

na discussão engendrada a partir do seguinte questionamento: “Vocês acreditam que 

o português a ser estudado no curso técnico será o mesmo que o do Ensino Médio?”: 

 

 

INF01: Não...Ensino Médio hoje em dia é muito mais literatura do que 
gramática. 
INF02: Isso mesmo...é muito mais literatura. 
INF03: Eu acho que o curso técnico tem que focar nas coisas do 
curso. 
INF04: Mas a gramática também vem de cada um aprender...de quem 
lê muito… 
INF05: Sim...mas...é uma questão de você relembrar… 
INF06: É:: mesmo pra aquele que já sabe é bom. 
INF03: Eu só não acho que o português tem que exigir mais do 
que outras partes do curso...pra você que acorda cedo...mora em 
outra cidade...tem uma rotina muito intensa… 
INF07: É:: mas nessa questão realmente...quem procura um curso 
concomitante é porque:: ou estuda de manhã ou trabalha...então:: é 
muito complicado...eu sei porque:: eu moro em Natividade...acordo 
cinco e meia da manhã...às vezes tem que acordar mais cedo...cinco 
horas da manhã...pra tomar um banho...alguma coisa assim...e chego 
muito cansada em casa...e às vezes tem outras coisas pra fazer 
também...tem que passar um tempo com a família...é muito 
complicado… 
 
 

Entende-se em dois momentos, neste contexto, o estudo do português como 

algo deslocado no eixo curricular do curso: na primeira manifestação discursiva 

grifada, por considerar a dispensabilidade da disciplina; e na segunda consideração 

destacada ao pormenorizar a abordagem de PI. Na segunda seção do GF, sobre a 

utilidade da disciplina ao longo do curso, registra-se, novamente, esta perspectiva: 
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E: Vou entregar para vocês a matriz curricular do curso...quero que 
vocês analisem a matriz...observem a condição do Português 
Instrumental ao longo do curso...((após entrega e tempo reservado 
para análise)) Vocês acham que o português será útil ao longo do 
curso? 
INF01: Uma coisa que é pra ensinar a fazer seminário. 
INF02: Pra trabalhos. 
INF03: Pra aprender a linguagem. 
INF04: Só se for para analisar contas...contas...e mais contas… 
((tom irônico)) 
E.: Você acha que seu curso deve valorizar mais a parte de exatas e… 
o português tomaria uma posição mais de coadjuvante? 
INF04: Isso. Com certeza… 
 
 

A perspectiva de desarticulação de PI como conteúdo em cursos técnicos, bem 

como sua condição secundária, é algo que se apresenta de encontro com as 

disposições do PPC (2013, p. 23):  

 
A organização curricular compõe-se basicamente de dois núcleos: o 
Núcleo Básico de Formação do Técnico, composto pelos eixos 
integradores de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (com o qual 
se articula a disciplina opcional de Espanhol), Ciências Humanas e 
suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 
Matemática e suas Tecnologias; e o Núcleo Específico do Curso, 
composto pelas disciplinas comuns ao segmento profissional do eixo 
estruturante e pelas disciplinas características da área de Química 
(com o qual se articulam as disciplinas de Estágio Curricular 
Supervisionado e Seminários de Formação Profissional). 
 
 

A dicotomia entre as áreas de saber propedêutico e tecnológico corrobora com 

a perspectiva de fragmentação do ensino, por intermédio de especializações, situação 

intensificada com o surgimento da educação como impulsionadora da 

empregabilidade no contexto do trabalho. Assim, diante do imediatismo de 

aprendizado de uma técnica para inserção no mercado de trabalho, estimula-se a 

formação de profissionais atuantes em funções laborais bem particulares. Todavia, a 

missão institucional dos IFs na atualidade vincula-se, conforme a Lei n.º 11.892, de 

29 de dezembro de 2008, na delimitação de suas finalidades, à superação do 

tratamento fragmentado dos conhecimentos, a partir de uma articulação entre ciência, 

tecnologia, cultura e conhecimentos específicos, sob o viés da investigação científica. 

As discussões mobilizadas no GF permitiram, ainda, a reflexão sobre outros 

impasses específicos nos cursos ministrados no IFF campus Itaperuna: a distribuição 
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da carga horária por disciplina e a inexistência do estudo de português em outro curso 

técnico. 

Após terem acesso à matriz curricular do curso técnico e à ementa da disciplina, 

interpelou-se os informantes diante da seguinte questão hipotética: “Suponhamos que 

tenham sido convidados a elaborar a ementa de Português Instrumental, o que vocês 

acreditam que deva ser estudado em Português no curso técnico?” Interessante 

observar que, dentre as considerações, os alunos ressaltaram o quantitativo referente 

à carga horária de PI: 

 

INF01: Pra mim...assim tá bom. 
INF02: Acho que deveria ter mais...mais tempo de aula… 
INF03: Eu também acho que teria uma carga horária 
maior...porque::é uma coisa que::/pra gente ter uma base maior...mas 
exige um pouco mais. 
INF02: Pelo o que eu tô vendo aqui só teria no primeiro semestre. 
NF03: Precisa aumentar a carga horária. 
INF04: Eu achei que foi bem (distribuído)...só que:: por exemplo...o 
que eu acho assim que assim::...mais destaca...acho que o item 09 
[Modelos de comunicações oficiais]...porque o português instrumental 
tem que ser instrumental...é::porque...eu acho que falta um tempo 
pra isso...sabe...porque com o tanto de aula...não dá pra ver tantos 
exemplos...pra você ter o português instrumental como recurso de 
português...pra usar:: quando for fazer um relatório...pra você fazer um 
documento...você precisa saber tanto...no meio acadêmico...quanto 
na área do emprego… 
INF05: Acho que tem tudo o que precisa… tudo o que a gente vai usar 
tem aqui...Só mesmo a carga horária que…((fala interrompida por 
outro informante)) 
INF06: Ao meu ver está bom. Tem tudo o que eu preciso para ser um 
profissional... 
INF07: Eu não posso opinar muito não...porque até como eu já 
falei...eu não tenho muito conhecimento em português...mas o que eu 
acho que ajudaria realmente é a carga horária...porque:: só olhando 
aqui eu vi que::é/eu/a meu ver é muito pouco tempo pra.../até pra 
ver todos os conteúdos aqui...aí seria pouco tempo. 
 
 

Uma contribuição das Questões Hipotéticas aplicadas ao GF é o 

desnudamento de situações que apenas sujeitos daquele contexto poderiam realizar 

com autoridade. O ajustamento da carga horária, tendo em vista a demanda de 

conteúdos dispostos pela ementa (questões a serem mais bem discutidas na seção 

5.2), emerge das necessidades de trabalho pedagógico com temáticas pertinentes ao 

curso, porém fadadas ao trabalho superficial e instantâneo, já que, como ressalta 

INF04 e INF07 acima, falta tempo para o PI de fato instrumentalizar, isto é, orientar o 

aprendizado de tantos conteúdos. 
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Devido à quantidade extensa de conteúdos em contraposição ao quantitativo 

de tempos de aula, o manejo dos conteúdos selecionados também é ação a ser 

validada, uma vez que possa vir a comprometer a abordagem docente diante dos 

conteúdos. A esse respeito, Antunes (2014, p. 52) retoma dados de pesquisa sobre a 

dificuldade de se realizar trabalhos com textos em sala de aula, em especial, 

relacionados à leitura: 

 
Também valia a pena conhecer a pesquisa realizada por Silva (1986), 
que levantou dados sobre a prática de leitura nas escolas – se 
aconteciam, pouco ou muito e por quê. Os resultados atestaram que 
as atividades de leitura eram muito poucas, pois, entre outras razões, 
“tinham que aprender a matéria pra frente”; “se lêssemos não ia dar 
(tempo) para aprender toda a matéria”; (“matéria, aqui, quer dizer, os 
tais esquemas da morfossintaxe das classes de palavras).  
 
 

A pressão para a abordagem imediatista dos conteúdos pode, assim, 

impulsionar o tratamento de conteúdos do saber prático, tal como a mera exposição 

de regras, classificações e macetes durante a abordagem gramatical, por exemplo, 

bem como a supressão do trabalho com a leitura, reescrita e análise linguística do 

texto. Assim, releva-se a necessidade de também se repensar a distribuição dos 

conteúdos e da carga horária, a depender do perfil que se quer construir para o curso 

e para o profissional proveniente dele. 

Outro ponto destacado pelos alunos diz respeito ao questionamento da 

relevância do ensino de português em cursos técnicos, na medida em que refletem 

sobre a ausência desse conteúdo em outro curso técnico da mesma instituição: 

 

INF05: Na minha opinião...acho que:: se não tivesse a matéria de 
Português Instrumental acho que também ninguém ligaria 
assim...acho que:: ninguém iria atrás…”a:: é fundamental o 
português”...acho que ninguém correria atrás...dá pra olhar nas 
matérias das outras turmas...por exemplo...na [no curso de] Mecânica 
à noite...não tem português...e também...português pra eles também 
seria fundamental?...pra eles terem interação com os professores... 
colegas… clientes…? 
 
 

Neste excerto, ao ser indagado sobre a utilidade da língua portuguesa em 

cursos técnicos, INF05 expõe que se apresenta como algo comum, consensual para 

os alunos e ao imaginário do senso comum a dicotomização dos saberes, de modo a 

tornar indispensável a aprendizagem de conhecimentos relacionados à técnica, em 
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detrimento de outros conhecimentos que, do mesmo modo, são relevantes à formação 

integral. Em sua argumentação, INF05 contrapõe as disposições curriculares de seu 

curso técnico com outro curso da área de indústria, o curso técnico em Mecânica. Em 

uma postura instigante e crítica o informante evidencia uma situação ainda mais 

alarmante: a ausência do estudo de português em alguns currículos. 

Diante da necessidade de se avaliar a abordagem de PI em cursos técnicos, 

após a análise das perspectivas de alunos, discutimos, na seção seguinte, a 

organização metodológica do ementário, tendo em vista as orientações curriculares 

dos documentos que regem a Educação Básica Técnica e Tecnológica (EBTT), as 

recomendações de documentos oficiais sobre o ensino de língua, bem como as 

principais contribuições de especialistas atuais sobre os programas de ensino de 

língua portuguesa. 

 

5.2 Análise do ementário da disciplina de Português Instrumental 

 

A disciplina de PI encontra-se regulamentada pelo Projeto Pedagógico do 

Curso Técnico Concomitante em Química, do IFF campus Itaperuna, no ano de 2014, 

em consonância com as DCN da (EPTNM) que possibilitam, em seus princípios 

norteadores: 

 
XIII – autonomia da instituição educacional na concepção, elaboração, 
execução, avaliação e revisão do seu projeto político-pedagógico, 
construído como instrumento de trabalho da comunidade escolar, 
respeitadas a legislação e normas educacionais, estas DCNs e outras 
complementares de cada sistema de ensino (BRASIL, 2013). 
 

 

Este princípio permite, assim, que cada instituição tenha sua autonomia na 

construção de seus currículos, de modo a atender a necessidades específicas do 

locus institucional. 

A organização curricular do Curso Técnico Concomitante em Química 

compreende dois núcleos constituintes: Núcleo Básico de Formação do Técnico e 

Núcleo Específico do Curso. Dos eixos integradores do primeiro, tem-se: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias (com oferta opcional de Espanhol), Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas 

Tecnologias. Já o segundo núcleo é composto de componentes curriculares próprios 
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à área profissional, neste caso, à Química, vinculados também às disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado e Seminários de Formação Profissional. 

Interessa observar que, no PCC deste curso, há orientações explícitas em 

oposição à divisão intelectual do trabalho que, como visto em outro capítulo, repercute 

em perspectivas de dicotomização, em cursos técnicos, entre as disciplinas de cunho 

propedêutico e da área específica: 

 

Estes englobam os componentes curriculares, integrando-os e 
promovendo a interdisciplinaridade, através do estabelecimento de 
competências comuns aos eixos e do diálogo entre os docentes de 
diferentes disciplinas no estudo e formulação das ementas do curso. 
Desta forma, pretendemos, para além de romper a tradicional 
dicotomia e segmentação dos saberes, com vistas à compreensão 
global do conhecimento, legitimar a responsabilidade de criar cursos 
que oportunizem uma formação profissional de qualidade, articulada 
com as constantes mudanças da ciência, da cultura, do trabalho e da 
tecnologia, permitindo, assim, efetivo acesso às conquistas científicas 
e tecnológicas da sociedade, que tanto modificam nossas vidas, e 
possibilitando a inserção autônoma dos indivíduos no mundo do 
trabalho. 
 

 

Em se tratando do ensino de português, estas orientações propostas pelo PPC 

do IFF dão respaldo ao trabalho com a língua, a partir da perspectiva de educação 

linguística, a qual compreende, mais integralmente, o entrelace de saberes realizado 

por qualquer usuário consciente da diversidade de possibilidades de aplicação da 

linguagem. Ademais, incentivar uma formação sob este viés prepara os alunos para, 

além de dominar saberes do valor prático imediato, desenvolver a participação cidadã 

em sua vida social, na sua comunidade. De acordo com Bagno (2013, p. 43), 

 

 
Reconhecer a heterogeneidade intrínseca de qualquer língua humana 
junto com os mitos, preconceitos, representações e juízos de valor que 
incidem sobre ela é um componente básico da educação linguística 
que visa formar cidadãos conscientes da realidade social, cultural e 
política em que vivem. É imprescindível que uma escola 
verdadeiramente democratizada e democratizadora ofereça a seu 
alunado o acesso a discursos bem fundados que desconstruam, em 
nome do bem geral, os discursos de discriminação que há séculos 
expressam as relações entre língua e sociedade, sobretudo em 
sociedades como a brasileira, historicamente autoritária, oligárquica e 
excludente. 
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Tendo em vista que, nos objetivos gerais dispostos pelo PPC deste objeto de 

análise, prediz-se a ação de “possibilitar ao educando formação pessoal e profissional 

capaz de orientá-lo no seu processo de crescimento, no relacionamento com o seu 

semelhante e com o mundo”, pretende-se analisar o currículo do Curso Técnico em 

Química Concomitante ao Ensino Médico, em específico no que se refere ao programa 

de estudo de português, consubstanciado na disciplina de PI. 

5.2.1 Caracterização do componente curricular 

 

O componente curricular de PI é oferecido aos alunos no primeiro módulo do 

curso técnico concomitante, com carga horária de 40h/a, distribuídas em 02 tempos 

semanais. Conforme seu PPC, apresenta-se o seguinte ementário: 

 
EMENTA 
Apresentação e estudo das normas que regem as redações oficiais; 
orientações sobre o padrão culto da Língua Portuguesa quanto ao 
léxico, à sintaxe e à morfologia; concordância e emprego dos 
pronomes de tratamento; produção de comunicações oficiais: aviso, 
ofício, memorando, declaração, ata e relatório. (PPC, 2013). 

 

 

De antemão se pode destacar a inserção de extenso quantitativo de 

informações a serem trabalhadas em relação ao tempo atribuído como carga horária 

da disciplina, o que, inclusive, foi fator destacado com preocupação pelos informantes, 

como visto na discussão dos dados do GF. 

Com relação aos objetivos propostos pela disciplina, segundo o PPC, aponta-

se: “Conhecer e aplicar normas básicas para elaboração de redações técnicas”. A 

escolha do objetivo é válida, no que diz respeito às finalidades de preparo do aluno 

para situações práticas de seu cotidiano cidadão e de trabalho, uma vez que há 

modelos específicos de textos, no caso as redações técnicas, potencialmente 

requeridos em âmbitos profissionais. A incongruência é outra: este único objetivo não 

reflete toda a seleção conteudística apresentada na ementa. Falta, ainda, uma 

definição do perfil do componente curricular: pretende-se o domínio de conhecimentos 

linguísticos meramente normativos ou se destaca o trabalho com gêneros textuais 

comuns ao mundo do trabalho? 

A ausência de precisão no delineamento do componente curricular é mais uma 

vez observada na disposição dos conteúdos, de acordo com o PPC: 
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CONTEÚDO 
1. Conceito 
2. Vícios de linguagem 
3. Ortografia 
4. Regência verbal 
5. Regência nominal 
6. Crase 
7. Concordância verbal 
8. Concordância nominal 
9. Modelos de comunicações oficiais. 
 

 

Vê-se a separação de uma perspectiva de ensino direcionada ao ensino 

gramatical (itens de 1 a 8) e outra ao trabalho com textos (item 9). Nota-se, também, 

a seleção exacerbada de conteúdos prenunciada pelas informações contidas na 

seção Ementa. 

Em concordância com as DCN da EPTNM, nas orientações sobre os critérios 

para o planejamento e organização de cursos, os quais exigem a indicação da 

bibliografia básica e complementar do componente curricular, o PPC dispõe: 

 

 
REFERÊNCIA BÁSICA 
CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, Thereza Cochar. 
Gramática: texto, reflexão e uso. 3. ed. reform. São Paulo: Atual, 
2008. 
GRION, L. Como redigir documentos empresariais. São Paulo: 
Edicta, 2002. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
 
REFERÊNCIA COMPLEMENTAR 
ABAURRE, M. L. et al. Português: contexto, interlocução e sentido. 
V. I, II e III. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2008. 
FERREIRA, Marina. Português: literatura, redação, gramática. São 
Paulo: Atual, 2004. 
PERINI, M. A. Gramática Descritiva do Português. 1. ed. São Paulo: 
Ática, 1996. 
VAL, M. G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. (PPC, 2013). 
 
 

A disciplina apresenta, deste modo, como referências três livros didáticos para 

Ensino Médio, três bibliografias relacionadas ao trabalho com textos e uma gramática 

direcionada à descrição do uso linguístico. Vale ressaltar que o material didático 

disponibilizado para o aluno é aquele confeccionado pelo professor (apostilas, 
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apresentações digitais, notas de aula, dentre outros) e os livros fornecidos, em número 

limitado (não alcançam dez exemplares) pela biblioteca escolar. 

 

5.2.1 A construção de um programa de estudos de português: reflexões sobre a 

abordagem de PI em cursos técnicos 

 

Diante do contexto de educação básica, técnica e tecnológica, a partir do qual 

se levantam grandes pilares metodológicos, como a interdisciplinaridade, a integração 

entre teoria e prática, a contextualização, a educação emancipatória e a inclusão 

social, em uma concepção integradora, faz-se pertinente uma indagação já realizada 

por Antunes (2014, p. 73): “Nossas aulas de português atendem às necessidades 

sociais dos alunos?” 

Pode-se notar que se mostram constantes discursos sobre a dificuldade com a 

língua, a ausência de aprendizado e, em alguns casos retratados no GF, acerca da 

irrelevância do estudo da língua. Situações que tornam a indagação acima ainda mais 

inquietante. A partir disso, surgem mais provocações: 

 

De que servem aulas de Língua Portuguesa se não só não fazem 
refletir sobre a língua como também não oferecem ganho social, 
porque não logram colocar o indivíduo na “aristocracia” da linguagem? 
(NEVES apud ANTUNES, 2014, p. 73, grifo da autora) 
 
 

Tais questionamentos são norteadores de reflexões a serem realizadas ao se 

planejar o trabalho com a linguagem. De início, conforme Antunes (2014, p. 59), 

selecionam-se os objetivos do ensino de português diante do público alvo que possui, 

pois as definições das prioridades e finalidades metodológicas influenciam 

diretamente no desenvolvimento de todo o processo de ensino-aprendizagem: 

 
A questão dos objetivos e da natureza da abordagem é fundamental, 
pois a ela estão atreladas muitas outras. Ou, melhor dizendo, tudo está 
muito conectado no trabalho pedagógico: as atividades são 
decorrentes dos objetivos que escolhemos, esses são decorrentes das 
concepções que temos acerca de como são as línguas, que relação 
têm com outros objetos da criação humana, que funções 
desempenham, enfim. Concepções, objetivos, tipos de abordagem, 
práticas pedagógicas, atividades: tudo é uma cadeia, que, por sua vez, 
se assenta na contingência das estruturas institucionais 
disponibilizadas e vai até os macroprocessos socioculturais. Qualquer 
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quebra nos elos dessa corrente repercute no sucesso do todo 
(ANTUNES, 2014, p. 60). 
 

 

Sugere-se, na obra de Antunes (2014), que os objetivos do ensino de português 

alicercem-se sob três finalidades importantes, em um contexto de educação linguística 

que pressupõe, concomitantemente, uma formação social. São elas: a ampliação da 

competência nas modalidades escrita e oral; o aprofundamento do repertório de 

informações, em especial, através das atividades metalinguísticas; e o estímulo à 

investigação e à maturidade científica dos alunos. 

A ementa de PI apresenta como objetivo “Conhecer e aplicar normas básicas 

para elaboração de redações técnicas”. Nota-se uma abordagem para o trabalho com 

textos e, cabe destacar, contextualizada com as práticas cotidianas do trabalho, às 

quais os alunos poderão estar submetidos. No entanto, tendo em vista que, no PPC 

do curso técnico, na seção intitulada Normas técnicas e básicas, em conformidade 

com as habilidades e competências propostas pela Classificação Brasileira de 

Ocupação (CBO), orienta-se que se tenha como atribuição “Comunicar-se de forma 

oral e escrita em formatos e linguagens apropriadas e ajustadas aos diferentes 

contextos, situações e circunstâncias profissionais” (PPC, 2013, p. 42). Convém que 

também se estimule o trabalho com a oralidade, com noções básicas de comunicação 

e expressão, a fim de que o profissional possa transitar por várias esferas sociais, 

tanto no trabalho, quanto em outros âmbitos da vida diária; tanto na construção de 

textos escritos, segundo as caracterizações do gênero textual, quanto em práticas de 

fala e escuta, de desenvolvimento da habilidade de expressar-se oralmente. 

Por se tratar de uma modalidade integrada ao ensino médio, o trabalho com 

materializações textuais da oralidade e da escrita é preconizado pelos PCN de Língua 

Portuguesa, ao apontarem como Competências e Habilidades a serem desenvolvidas 

em Língua Portuguesa, em que, no eixo sobre Investigação e Compreensão, espera-

se que o aluno saiba “Articular as redes de diferenças e semelhanças entre a língua 

oral e a escrita e seus códigos sociais, contextuais e lingüísticos” (BRASIL, 2000, p. 

24). 

As OCNEM ratificam o trabalho com oralidade e escrita, porém destacam que 

o trabalho deve atender tanto a fins metalinguísticos, linguísticos e epilinguísticos, de 

modo que o aluno aprenda a manejar o texto de modo integral: 
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O que se prevê, portanto, é que o aluno tome a língua escrita e oral, 
bem como outros sistemas semióticos, como objeto de 
ensino/estudo/aprendizagem, numa abordagem que envolva ora 
ações metalingüísticas (de descrição e reflexão sistemática sobre 
aspectos lingüísticos), ora ações epilingüísticas (de reflexão sobre o 
uso de um dado recurso lingüístico, no processo mesmo de 
enunciação e no interior da prática em que ele se dá), conforme o 
propósito e a natureza da investigação empreendida pelo aluno e dos 
saberes a serem construídos (BRASIL, 2006, p. 33) 
 

 

Contudo, na disposição da ementa de PI em análise, verifica-se a 

recomendação de uma abordagem predominantemente metalinguística, isto é, mais 

pautada em definição, classificação e sistematização dos fenômenos linguísticos a 

partir da teoria gramatical, como se observa na seleção de conteúdo, pois dos nove 

itens, seis aludem diretamente ao enfoque meramente gramatical: ortografia, regência 

verbo-nominal, crase, concordância verbo-nominal. 

Há de se notar que se faz referência ao exclusivo com a norma culta, ao dispor: 

“orientações sobre o padrão culto da Língua Portuguesa quanto ao léxico, à sintaxe e 

à morfologia” (PPC, 2013, p. 77). Essa recomendação desconsidera, como fora 

discutido no capítulo 3 sobre crenças no ensino de língua, de que, para a ampliação 

de habilidades do usuário da língua para agir nas interações verbais, se requerem três 

níveis de conhecimento, dentre eles, mas não exclusivamente, o conhecimento das 

normas sociais de uso da língua, que ainda se desdobra em conhecimento 

gramatical, o conhecimento do real ou do mundo e o conhecimento das normas 

de textualização. 

Obviamente, conforme aconselha Franchi (2006, p. 98), as atividades 

metalinguísticas são importantes, mas acopladas à atividade linguística e 

epilinguística: 

 

Não se trata (espero que tenha ficado claro) de começar desde cedo 
a “classificar” [...] Trata-se de levar os alunos, desde cedo, a 
diversificar os recursos expressivos com que fala e escreve e a operar 
sobre sua própria linguagem, praticando a diversidade dos fatos 
gramaticais de sua língua. 
É aí que começa uma prática ou a intensificação de uma prática que 
começa na aquisição da linguagem, quando a criança se exercita na 
construção de objetos lingüísticos cada vez mais complexos e faz 
hipóteses de trabalho relativas à estrutura de sua língua. Chamamos 
de atividade epilingüística a essa prática que opera sobre a própria 
linguagem, compara as expressões, experimenta novos modos de 
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construção canônicos ou não, brinca com a linguagem, investe as 
formas lingüísticas de novas significações. 
Melhor ainda quando se supõe a participação, a contribuição, a crítica 
recíproca, a escolha. Por outro lado se liga à atividade lingüística, à 
produção e à compreensão do texto, na medida em que cria as 
condições para o desenvolvimento sintático dos alunos: nem sempre 
se trata de “aprender” novas formas de construção e transformação 
das expressões; muitas vezes se trata de tornar operacional e ativo 
um sistema a que o aluno já teve acesso fora da escola, em suas 
atividades linguísticas comuns. Mas, por outro lado, essa atividade é 
a que abre as portas para um trabalho inteligente de sistematização 
gramatical. [...] Uma atividade metalingüística. 
 
 

Todavia, o que tem ocorrido são práticas escolares exclusivamente 

metalinguísticas, destinando uma posição coadjuvante às atividades linguísticas e 

quase figurante ao epilinguismo. Sobre a atividade epilinguística nas aulas de 

português, Bagno descreve e argumenta em favor de sua aplicação no cotidiano 

escolar com maior regularidade: 

 

 
As atividades epilinguísticas são intuitivas, espontâneas, praticadas o 
tempo todo por qualquer falante de uma língua quando se detém para 
refletir sobre o significado das palavras, o sentido que elas adquirem 
em dada situação, a intenção de seu interlocutor ao empregar 
determinados termos e não outros, determinadas formas de 
argumentar e não outras etc. É preciso que, no processo de educação 
linguística, essas atividades sejam estimuladas de maneira ordenada 

e sistemática (2015, p. 214). 
 

 

É recomendável, portanto, que o objetivo do ensino de língua portuguesa figure 

entre o perfil de “contribuir significativamente para que os alunos ampliem sua 

competência no uso oral e escrito da língua portuguesa” (ANTUNES, 2003, p. 14), de 

modo a contemplar, além da variedade padrão culta, outras formas de aplicação do 

conhecimento linguístico, em contextos diversificados e, ao mesmo tempo, mais 

contextualizados com o público alvo do ensino. Importa saber: não serão meros 

técnicos, mas pessoas capacitadas para agir consciente e participativamente em 

várias instâncias sociais (cultas e não cultas), nas quais lhes serão requeridas 

habilidades linguísticas. 

Dando prosseguimento às sugestões de Antunes (2003; 2014) para aulas de 

português mais adequadas às necessidades pedagógicas atuais, a autora alude à 

indispensabilidade de escolha do objeto de ensino, que, como implicitamente 



106 
 

prenunciado nas discussões acima sobre os objetivos, é o texto, em suas 

materializações orais e escritas, haja vista que “toda atividade linguística é 

necessariamente textual” (ANTUNES, 2003, p. 111). A autora alerta, a posteriori, que: 

“a fala, a escuta, a escrita e a leitura de que falo aqui são necessariamente de textos; 

se não, não é linguagem. [...] Ou melhor, é o uso da língua - que apenas se dá em 

textos – que deve ser objeto – digo bem, o objeto – de estudo da língua” (ANTUNES, 

2003, p. 111). 

Em apontamento sobre o trabalho com textos em sala de aula, Marcuschi 

(2008) lista, resumidamente, as possibilidades de abordagem desse objeto de ensino: 

 

[...] o trabalho com texto não tem um limite superior ou inferior para 
exploração de qualquer tipo de problema linguístico, desde que na 
categoria texto se incluam tanto os falados como os escritos. Assim, 
resumidamente dito, com base em textos pode-se trabalhar: 
a) As questões do desenvolvimento histórico da língua; 
b) A língua em seu funcionamento autêntico e não simulado; 
c) As relações entre as diversas variantes linguísticas; 
d) As relações entre fala e escrita no uso real da língua; 
e) A organização fonológica da língua; 
f) Os problemas morfológicos em seus vários níveis; 
g) O funcionamento e a definição de categorias gramaticais; 
h) Os padrões e a organização de estruturas sintáticas; 
i) A organização do léxico e a exploração do vocabulário; 
j) O funcionamento dos processos semânticos da língua; 
k) A organização das intenções e os processos pragmáticos; 
l) As estratégias de redação e questões de estilo; 
m) A progressão temática e a organização tópica; 
n) A questão da leitura e da compreensão; 
o) O treinamento do raciocínio e da argumentação; 
p) O estudo dos gêneros textuais; 
q) O treinamento da ampliação, redução e resumo de texto; 
r) O estudo da pontuação e da ortografia; 
s) Os problemas residuais da alfabetização. 
E muitos outros aspectos facilmente imagináveis, pois essa relação 
não é exaustiva, nem obedece a alguma ordem lógica de 
problematização. Indica apenas a potencialidade exploratória no 
tratamento linguístico com base em textos (MARCUSCHI, 2008, p. 51-
52). 

 

A ementa orienta o trabalho gêneros textuais cotidianos do âmbito profissional, 

tais como aviso, ofício, memorando, declaração, ata e relatório. Todavia, faz-se 

necessário um estudo com o intuito de verificar quais gêneros mostram-se mais usuais 

para o perfil de alunos em questão e quais possibilitam a realização das quatro ações 

recomendadas por Antunes (2003): falar, ouvir, ler e escrever com proficiência e 

adequação. Ainda segundo a autora, deve-se priorizar a escrita contextualizada, “a 
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escrita que faz sentido porque fala de nós e fala de nosso mundo. O importante é 

abandonar a escrita vazia, de palavras soltas, de frases inventadas que não dizem 

nada porque não remetem ao mundo da experiência ou da fantasia dos alunos” 

(ANTUNES, 2003, p. 115). Faz-se necessário, assim, que o trato com os textos 

desenvolva atividades de leitura, análise e produção, em materializações textuais 

usuais ou que serão úteis posteriormente ao alunado. Tais considerações também 

podem ser verificadas na ótica de Marcuschi, o qual dialoga com a perspectiva 

sociointeracionista para abordagem dos conteúdos: 

 

[...] a distribuição da produção discursiva em gêneros tem como 
correlato a própria organização da sociedade, o que nos faz pensar no 
estudo sócio-histórico dos gêneros textuais como uma das maneiras 
de entender o próprio funcionamento social da língua. Isto nos remete 
ao núcleo da perspectiva teórica dos estudos linguísticos sobre o texto 
e do texto aqui empreendidos, ou seja, a visão sociointeracionista 
(MARCUSCHI, 2008, p. 208). 

 

Uma vez que o objeto de estudo é o texto, geralmente surgem dúvidas quanto 

à abordagem gramatical. Antunes recomenda que essa inserção ocorra de forma 

natural, pois 

 

[...] o que se pretende, como venho salientando, é que a aula de não 
pare nas terminologias, nas classificações e que os exercícios de 
gramática não sejam, apenas, exercícios de reconhecimento das 
diferentes unidades e estruturas gramaticais. 
Assim, o estudo do texto, da sua sequência e da sua organização 
sintático-semântica conduzirá forçosamente o professor a explorar 
categorias gramaticais, conforme cada texto em análise, sem perder 
de vista, no entanto, que não é a categoria em si que vale, mas a 
função que ela desempenha para os sentidos do texto (ANTUNES, 
2003, p. 120-121). 
 
 

Deste modo, considerando que as aulas de português precisam desenvolver 

as habilidades de falar, ouvir, ler e escrever, em resgate ao ementário de PI, ausenta-

se a abordagem de gêneros textuais orais, que podem ser muito úteis para a 

ampliação da competência comunicativa, tais como o seminário, as exposições orais, 

em se tratando do contexto do trabalho, a realização e a concessão de entrevista. Os 

gêneros textuais previstos pelo ementário são, fundamentalmente, relacionados à 

escrita. Perde-se, assim, o potencial do trabalho com a oralidade devido a 
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[...] uma generalizada falta de oportunidades de se explicitar em sala 
de aula os padrões gerais da conversação, de se abordar a realização 
dos gêneros orais da comunicação pública, que pedem registros mais 
formais, com escolhas lexicais mais especializadas e padrões textuais 
mais rígidos, além do atendimento a certas convenções sociais 
exigidas pelas situações do “falar em público” (ANTUNES, 2003, p. 
24). 
 
 

A abordagem de PI necessita, portanto, da integração entre Gramática e 

Produção de Textos, uma vez que a segmentação dos saberes não supre as 

necessidades atuais da aprendizagem em língua materna, sobretudo, em contextos 

tão diversificados, que exigem profícuo manejo do usuário da língua. Convém 

ressaltar, ainda, que a configuração de um programa de estudos de português não 

resolve, milagrosamente, as pendências que se têm verificado ao longo dos anos em 

relação ao ensino de língua. A problemática é muito mais complexa. 

Ilari; Basso (2006, p. 229) identificam que há problemas surgem no momento 

em que o formando de Letras precisa se decidir sobre como irá profissionalizar-se 

como professor de língua portuguesa, isto é, qual opção de ensino de língua 

portuguesa irá escolher: 

 
● ensinar língua ou leitura/literatura? 
● trabalhar com gramática ou trabalhar com textos? 
● usar ou não o livro didático e, se for o caso, qual deles? 
● ser severo ou condescendente com os “erros” mais freqüentes 
dos alunos? 
● apostar na gramática ou apostar na lingüística? (ILARI; BASSO, 
2006, p. 230). 
 
 

A pesquisa de Neves (2010) é importante, nesse sentido, por buscar investigar 

os principais dilemas em torno do ensino de língua portuguesa, em especial, o de 

gramática. Em um balanço geral, a autora constatou, em síntese, cinco premissas: 

 
1. Os professores em geral acreditam que a função do ensino de 
gramática é levar a escrever melhor. 
2. Os professores foram despertados para uma crítica dos valores 
da gramática tradicional. 
3. Os professores têm procurado saber dar aulas de gramática 
não-normativa. 
4. Os professores verificam que essa gramática “não está servindo 
para nada”. 
5. Apesar disso, os professores mantêm as aulas sistemáticas de 
gramática como ritual imprescindível à legitimação de seu papel. 
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A pressão social para a indispensabilidade de um isolado ensino normativo de 

gramática, já apontada por Antunes (2007), é ratificada nos dados coletados por 

Neves (2010), pois sobretudo as famílias direcionam a culpa pelo fracasso escolar à 

(in)competência docente em abordar a teorização das regras gramaticais. Devido a 

tal situação, “embora [o professor] saiba que a gramática que ele ensina não ajudará 

o aluno a escrever melhor (em nenhum dos pontos de vista), ele cumpre o ritual do 

ensino sistemático da gramática como meio de eximir-se de culpa maior” (NEVES, 

2010, p. 48). 

Com relação à prática docente, Antunes (2009) destaca atribuições 

necessárias ao professor no contexto de emergencial revisão dos modos como o 

ensino de línguas se procede na atualidade. Assim, os professores 

 

 Precisam estar conscientes das amplas funções desempenhadas 
pelo uso das línguas na construção de identidades nacionais e na 
participação dos indivíduos nas mais diferentes formas de 
promover o desenvolvimento das pessoas e dos grupos sociais; 

 Precisam saber mais sobre as questões textuais – coesão, 
coerência, graus de informatividade de um texto – sobre os vazios 
linguística e pragmaticamente autorizados pelos contextos da 
interação; 

 Precisam reconhecer melhor as implicações lexicais, gramaticais 
e discursivas da diversidade de tipos e de gêneros de texto; 

 Precisam saber como se pode dar um tratamento textual às 
unidades da gramática; 

 Precisam conhecer mais sobre a intertextualidade e seu peso na 
atividade de ler e elaborar textos, sobretudo aqueles mais 
complexos; 

 Precisam saber mais sobre as grandes funções da leitura e da 
escrita; na verdade, precisam saber como promover a gradativa 
inserção do indivíduo no mundo da escrita, ou melhor, no mundo 
da cultura letrada; 

 Precisam saber como articular ensino e avaliação, avaliação e 
ensino (ANTUNES, 2009, p. 15). 

 

Os impasses verificados, e tantos outros não apontados, repercutem, 

drasticamente, no ensino de língua, uma vez que a ausência da definição de uma 

abordagem metodológica mais contextualizada ao público alvo e da formação docente 

preparada para tal perspectiva constitui-se como obstruções para uma prática escolar 

de ensino de língua que também corresponda a uma prática social, formadora de 

alunos críticos, reflexivos e, sobretudo, cidadãos atuantes na vida diária. 
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Esse aspecto da formação cidadã é apresentado por Antunes (2009) como fator 

indispensável para um ensino de línguas deveras significativo, uma vez que a relação 

entre língua, cultura, identidade e povo é tão intrínseca que promove ligações diretas 

entre a escola e a sociedade. Nesta obra, novamente a autora tece reflexões sobre 

os programas de ensino: 

 

Em um programa orientado para uma educação linguística ampla – 
condição de cidadania –, o ensino e a distribuição “do que ensinar” 
teriam que ser alterados. O foco seria a compreensão e a produção 
dos sentidos materializados em gêneros de textos, com grande 
destaque para a literatura. (...) 
Nesse programa, por ser forçosamente bem amplo, a escola sairia de 
seus muros, para envolver a própria sociedade, que, em geral, 
conforme dissemos, é inteiramente intolerante e omissa frente à má 
qualidade do ensino, pois não pede mudanças e não denuncia abusos 
e incompetências das gerências municipais, estaduais e federais. (...) 
Falta, na verdade, um engajamento da sociedade nos programas de 
educação de sua comunidade (ANTUNES, 2009, p. 41-42). 

 

Antunes (2009) correlaciona, posteriormente, a atuação docente com a 

perspectiva da formação cidadã do aluno, sugerindo os caminhos para que o professor 

possa promover a construção de cidadãos a partir do ensino de línguas. 

 

Primeiramente, estimulando o senso crítico do aluno por meio de 
múltiplas atividades de análise e de reflexão, instigando a curiosidade, 
a procura, a pesquisa, a vontade da descoberta, o que implica a não 
conformação com o que já está estabelecido; desestimulando, 
portanto, o simplismo e o dogmatismo com que as questões 
linguísticas têm sido tratadas (ANTUNES, 2009, p. 43). 

 

De maneira mais específica, a autora descreve, na sequência de sua 

discussão, situações em que a escola, através da educação linguística, pode estimular 

a cidadania do seu alunado, a saber: 
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Do ponto de vista mais estritamente linguístico, o ensino de línguas 
poderia promover a formação do cidadão: 

 Fomentando a conscientização do grande significado da 
linguagem para a construção dos sentidos de todas as coisas; 

 Centrando-se na exploração dos usos da língua – em todos: nos 
usos informais e nos usos formais, de diferentes gêneros, de 
diferentes dialetos, - de modo que o aluno possa partilhar do 
mundo da produção, da circulação e da análise da cultura, com 
destaque, é claro, à arte literária; 

 Incentivando toda forma de interação – oral e escrita – como 
recurso da atuação competente do sujeito nas comunidades 
(família, trabalho, escola e lazer) em que está inserido; 

 Fomentando a prática da observação, da análise, do 
questionamento, da reflexão crítica, com a convicção de que 
conhecer é um processo em constante desenvolvimento e de que 
não existe um saber pronto, acabado, inalterável; 

 Estimulando o desenvolvimento de um saber geral, de uma 
competência lexical, pela ampliação do repertório de informações 
e da capacidade do usuário de criar, recriar e ressignificar e 
incorporar novas palavras; 

 Explicitando as intuições linguísticas já sedimentadas ou 
ampliando as concepções acerca dos fenômenos específicos ao 
uso da língua; 

 Favorecendo a discussão sobre os mitos que se impuseram sobre 
as línguas em geral, sobre a língua portuguesa e sua trajetória 
histórica nas muitas terras que Portugal colonizou; 

 Acatando e valorizando a pluralidade linguística que se manifesta 
nos mais variados falares nacionais, abominando, assim, todo e 
qualquer resquício de discriminação ou preconceito por este ou 
aquele modo de falar (ANTUNES, 2009, p. 43). 

 

Diante disso, cabe refletir sobre a própria denominação da disciplina, PI, que, 

por si só, é bastante ambígua. Trata-se de instrumentalizar no sentido de mecanizar 

em protocolos estanques o ensino de português ou se refere a instruir de modo que a 

língua seja um recurso do indivíduo em suas práticas cotidianas? O enfoque 

destinado, geralmente, reside em atividades de teoria gramatical, entendida pelo 

domínio de regras metalinguísticas, da memorização de nomenclaturas, definições e 

classificações, que são facilmente refutáveis quando aplicadas em contextos mais 

reais de uso; por isso geram dúvidas; por isso o ensino não se traduz, de fato, em 

aprendizagem. A grande incongruência consiste no fato de que o PI, na prática, não 

instrumentaliza, isto é, não vem preparando os indivíduos a saber lidar, 

conscientemente, com os recursos da linguagem. Nesse contexto, emergem-se 

reformulações. 
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Vantajosamente, os currículos na educação básica profissionalizante seguem 

o princípio da flexibilidade e cada instituição possui autonomia na construção de seu 

perfil identitário. Isso representa a possibilidade de se (re)pensar as orientações 

curriculares de acordo com a demanda local, com as novas recomendações para o 

ensino de língua portuguesa e com os próprios pilares tão propagados pela concepção 

metodológica dos IFs. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de análise das perspectivas discentes pode-se verificar que há 

distorções no ensino de língua em várias circunstâncias, seja na concepção 

metodológica em que se pauta a dinâmica pedagógica, seja no preparo docente para 

atender às novas demandas preconizadas pela documentação oficial que 

regulamenta a educação. Esses entraves funcionam como um efeito dominó, 

repercutindo no modo como os alunos percebem o ensino de língua portuguesa e, 

inclusive, nos discursos projetados sobre a relação entre usuário e sua própria 

linguagem, na medida em que se constroem visões estereotipadas, se reproduzem 

crenças ingênuas e se materializam atitudes abarrotadas de preconceito linguístico. 

Em resgate histórico das relações entre Trabalho e Educação, pode-se verificar 

as influências da divisão social do trabalho, dividindo-o em técnico e manual, no 

ensino estabelecido no contexto da educação profissional. Embora, oficialmente, 

segundo os novos documentos orientadores como o PDI e o PPC dos cursos, se deva 

priorizar a formação integral dos saberes, ainda se notam vestígios da divisão 

intelectual do trabalho, bem como do ensino, de modo a destacar a dicotomia entre 

ensino técnico (para aprendizagem da técnica laboral) e ensino propedêutico (de 

áreas do saber como linguagens, matemática, ciências, dentre outras). 

Esta separação ratifica a perspectiva fragmentadora do ensino e, no que diz 

respeito ao ensino de língua portuguesa, estimula o entendimento de uma condição 

coadjuvante e pormenorizada do estudo do português no âmbito do curso técnico, 

revelada, em vários momentos, nas falas discentes coletadas. Trata-se de uma cisão 

que se agrava, na medida em que tem por consequência o reducionismo da disciplina, 

desde à (des)valorização discente em relação ao PI, até a construção metodológica 

do programa de estudo, que, diante da baixa carga horária e da indefinição da 

abordagem, recai em atividades simplistas para o trabalho com a linguagem, 

descontextualizadas com o perfil do público alvo e, ainda, pouco significativas. 

Nossas hipóteses diante da problemática da pesquisa – De que modo se 

presencia em alunos dos cursos técnicos concomitantes uma perspectiva de estudo 

da língua estereotipada através de crenças e mitos linguísticos, que favorecem a 

perspectiva de fragmentação do ensino? – foram comprovadas, uma vez que 

aspectos sócio-históricos e culturais estimularam a efetivação de discursos 
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permeados por mitos e crenças nos modos como se concebem língua, ensino e 

abordagem metodológica em cursos técnicos. As constatações surgiram dos 

depoimentos e discussões promovidas e captadas pelo GF; e da análise dos 

documentos orientadores de PI em curso técnico, desde o PPC à ementa da disciplina. 

A respeito da técnica de GF, faz-se necessário realizar uma observação em 

favor de sua potencialidade como método de coleta de dados. Em retomada às falas 

capturadas, vale ressaltar que, para uma análise qualitativa de fenômenos, há 

circunstâncias que o GF dá conta de contemplar com veemência, haja vista as 

situações em que o falante imprime tons de ironia, sarcasmo e perplexidade ao 

discurso. Ademais, devido à sua aplicação ocorrer de forma coletiva, as trocas 

dialógicas realizadas possibilitam ampliação das informações, em especial, por 

intermédio de momentos de discussão, embate e possibilidade de contra-

argumentação entre informantes. Deste modo, para fins de interpretação qualitativa 

dos dados, o GF agrega valor às pesquisas na área de educação e demonstra sua 

validade ao se verificar a riqueza das informações registradas neste estudo 

dissertativo. 

Os dados coletados e discutidos possibilitam, assim, o prosseguimento de 

novas pesquisas que deem continuidade à investigação dos principais obstáculos 

enfrentados pelo ensino de português no âmbito de cursos técnicos, com 

possibilidades de se discutir o perfil docente, a metodologia posta em prática, dentre 

outras questões. 

Diante da intensa expansão da rede federal de ensino, recentemente chegada 

à região noroeste fluminense, urge a instauração de pesquisas que visem 

compreender cada vez mais o desempenho de modalidades de ensino emergentes, e 

esperamos que, por pouco tempo, ainda minimamente desbravadas em análises. 

Esperamos que as investigações não cessem por aqui, que continuem sem 

interrupções. 
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APÊNDICE – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 

ROTEIRO: GRUPO FOCAL 
 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO TÉCNICO EM QUÍMICA 

TURMA: Concomitante I 

DISCIPLINA: Português Instrumental 

 

 
QUESTIONAMENTOS PARA SONDAGENS INICIAIS 
 
● Por que vocês fazem curso técnico? 

● O que vocês esperam estudar na disciplina de Língua Portuguesa? 

● Vocês acham que o português que vocês estudarão aqui no curso técnico é o 

mesmo que foi estudado no Ensino Médio? 

● Como o português é útil na sua vida diária? 

 
MOSTRAR AOS ALUNOS A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
MOSTRAR AOS ALUNOS A EMENTA DA DISCIPLINA 
 
● Olhando a organização curricular do curso, como vocês acham que o português 

será útil ao longo do curso ou no trabalho? 

 

● Suponhamos que tenham sido convidados a elaborar a ementa de Português 

Instrumental, o que vocês acreditam que deva ser estudado em Português no curso 

técnico? Procure identificar os motivos. 


