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Repensando sentidos e significados de gramática e de ensino-aprendizagem 
de gramática em um grupo de estudos na universidade 

 
Alba Valéria Alves Ignácio 

 
RESUMO 
Este estudo busca investigar de forma crítica a) que sentidos emergem das 
discussões sobre gramática e sobre ensino-aprendizagem de gramática com um 
grupo de alunos do Curso de Letras e b) como novos significados foram 
compartilhados. Mais especificamente, está voltado à compreensão crítica e à 
transformação de sentidos e significados atribuídos ao ensino-aprendizagem de três 
abordagens de gramática em contextos de práticas sociais. A organização 
argumentativa da linguagem, para a construção de relações colaborativas na 
discussão das diferentes compreensões dos participantes desta pesquisa, está 
voltada à produção de novos significados e à ressignificação dos sentidos iniciais. 
Este estudo se direciona a uma investigação em que teoria e prática são 
indissociáveis nas reflexões sobre gramática e ensino de gramática. São questões 
centrais entender como a professora-pesquisadora organiza as relações entre os 
participantes a fim de aprofundar a produção de conhecimento e se essa 
organização contribui ou não para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 
Este estudo tem como aportes teóricos a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-
Cultural (TASHC) com as contribuições de Vygotsky (1930, 1934), Leontiev (1977), 
Engeström (2008, 2009), Magalhães (2004, 2009, 2010) e Liberali (2009, 2010) e a 
formação de profissionais crítico-reflexivos (Freire 1970, 1997; Liberali, 2009; 
Magalhães, 2009; Oliveira 2009; entre outros). Apoia-se também nas abordagens 
teóricas sobre visões de gramáticas que se apoiaram em discussões de Saussure 
(primeira metade do século XX), em discussões de Chomsky (final da década de 
1950), e de Bakhtin/Volochinov (1929/2004), Bakhtin (1942-45; 1952-53/2003) e de 
pesquisadores brasileiros, como Geraldi (1984), Mendonça (2006), Rojo (2009), 
Brait (2010, 2012); entre outros. A metodologia enfocada é a Pesquisa Crítica de 
Colaboração (PCCol), uma pesquisa de intervenção, discutida por Magalhães (1999, 
2009); Liberali (2004); entre outros. Nesse contexto, a formação de futuros 
professores de língua portuguesa está apoiada no paradigma crítico e dialógico de 
pesquisa, para que as interações entre os participantes deste estudo de forma 
colaborativo-crítica revelem a transformação de todos. Também, para que as 
práticas produzidas apontem relações dialéticas em que os participantes afetam e 
são afetados pelos interagentes. Os dados foram produzidos, de abril a setembro de 
2013, por meio de gravação em áudio e vídeo de um Grupo de Estudos ministrado 
pela professora-pesquisadora. Os dados foram analisados, priorizando os aspectos 
enunciativos, discursivos e linguísticos, com base nos estudos sobre argumentação 
e tipos de perguntas, analisados para a compreensão de relações colaborativo-
críticas. Os resultados revelaram (1) que os participantes desta pesquisa 
transformaram os sentidos iniciais sobre gramática e sobre o ensino-aprendizagem 
de gramática e (2) que o processo relacional, apoiado nos tipos de pergunta, 
propiciou que os alunos do Curso de Letras, a professora Si e a professora-
pesquisadora transformassem suas compreensões sobre gramática e sobre seus 
modos de agir direcionados para o ensino-aprendizagem de gramática. 
 
Palavras-Chave: Visões de Gramática, ensino-aprendizagem; reflexão crítica. 



Rethinking senses and meanings of grammar and teaching-learning of 
grammar in a study group at the university 

 
Alba Valéria Alves Ignácio 

 
ABSTRACT  

This study aims to investigate in a critical way a) the senses that emerge from the 
discussions about grammar and the teaching-learning of grammar with a group of 
students of a Language Course, as well as, b) investigate how new meanings where 
shared. More specifically, it is focused on the critical understanding and 
transformation of the senses and meanings attributed to the teaching-learning of 
three different grammar approaches on social practices contexts. The argumentative 
organization of language for building collaborative relationships in the discussion of 
the different understandings of the participants of this research is focused on the 
production of new meanings and the redefinition of the initial senses. This study is 
oriented towards an investigation in which theory and practice are inseparable from 
the reflections about grammar and the teaching of grammar as well. To understand 
how the teacher-researcher organizes these relationships among participants in 
order to enhance the production of knowledge and how this organization helps or not 
for learning and development of students, are points considered central issues in this 
research. This study has as theoretical support the of Socio-Historical-Cultural 
Activity Theory (TASHC) with contributions from Vygotsky (1930, 1934), Leontiev 
(1977), Engeström (2008, 2009), Magalhães (2004, 2009, 2010) and Liberali (2009, 
2010) and the formation of critical and reflective practitioners (Freire, 1970, 1997; 
Liberali, 2009; Magalhães, 2009; Oliveira 2009; among others).It also relies on 
theoretical approaches on visions of grammar that relied their discussions on 
Saussure (first half of the twentieth century), in discussions of Chomsky (late 1950), 
and on Bakhtin and Voloshinov (1929/2004), Bakhtin (1942-45; 1952-53/2003) and 
Brazilian researchers, as Geraldi (1984), Mendonça (2006), Rojo (2009), Brait (2010, 
2012); among others. The methodology of this research is focused on the Critical 
Research of Collaboration (PCCol), an intervention research discussed by 
Magalhães (1999.2009); Liberali (2004); among others. In this context, the formation 
of future Portuguese language teachers are supported in the critical and dialogical 
research paradigm, so that the interactions among the participants of this study in a 
collaborative-critical way for  the transformation of all and so that they can also reveal 
dialectical relations produced by the practices, where the participants affect and are 
affected by interactors. The data was produced from April to September 2013 by 
recording audio and video of a Study Group taught by the teacher-researcher. Data 
was analyzed giving priority to the enunciative, discursive and linguistic aspects 
based on studies of argumentation and analyzed for the understanding of 
collaborative-critical relationships. The results showed (1) that the participants in this 
study transformed the initial meanings of grammar and the teaching-learning 
grammar and (2) that the relational process, supported by the type of questions, led 
the students of the Language Course, the teacher Si, and the teacher-researcher 
transform their understanding of grammar as well as, the way of acting directed to 
the teaching and learning of grammar. 

 

Keywords: Grammar Visions, teaching - learning; critical reflection. 

 



Sumário 
 

INTRODUÇÃO.................................................................................................. 14 

CAPÍTULO I 

Contexto da pesquisa................................................................................................ 

 

24 

1.1 A Instituição de Ensino Superior (IES)........................................................ 24 

1.2 Participantes da pesquisa........................................................................... 26 

CAPÍTULO II 

Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC).............................. 

 

33 

2.1 Dialogando com a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 33 

2.1.1 O conceito de Atividade na obra de Vygotsky e de outros 

pesquisadores........................................................................................ 

 

36 

2.1.2 Linguagem na constituição de contextos de grupo de estudos............... 40 

2.1.2.1 ZPD: movimento de contradição e colaboração................................... 42 

2.2 Argumentação na organização colaborativa-crítica da linguagem............. 47 

2.2.1 Formação de Conceitos em Grupo de Estudos....................................... 51 

2.2.2 Sentidos e Significados............................................................................ 57 

2.2.3 Agência relacional e agência transformativa........................................... 61 

2.3 Gramática na formação crítica de futuros professores............................... 63 

2.3.1 Linguagem como expressão de pensamento.......................................... 65 

2.3.1.1 Linguagem como instrumento de comunicação................................... 68 

2.3.1.2 A concepção dialógica da linguagem.................................................. 78 

CAPÍTULO III................................................................................................... 89 

Escolha Metodológica: Pesquisa Crítica De Colaboração 

3.1 A Escolha Metodológica............................................................................. 

 

89 

3.1.2 A Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol)........................................... 89 

3.2 Procedimento de Produção de dados ........................................................ 93 

3.2.1 Questionário ............................................................................................ 95 

3.2.2 Gravação dos encontros do Grupo de Estudos....................................... 96 

3.2.3 Encontros do Grupo de Estudos ............................................................. 96 

 



 
3.2.4  Troca de e-mails (comunicação a distância) ............................... 
 

99 

3.2.5 Peça de teatro apresentada em São Paulo........................................... 100 

3.2.6 Produção de Dados................................................................................ 102 

3.3  Categorias de Análise .............................................................................. 103 

3.4 Categorias de Interpretação ..................................................................... 113 

3.5. Credibilidade do Processo de Pesquisa.................................................... 114 

Capítulo IV 

Descrição da Análise e Interpretação dos dados........................................ 

 

116 

4.1 Sentidos e significados sobre gramática e Ensino-aprendizagem de 

gramática que emergem das discussões, ao longo do Grupo de 

Estudos..................................................................................................... 

 

 

116 

4.2 O processo relacional entre os participantes do Grupo de Estudos e em 

que medida essa organização possibilitou compartilhamento de novos 

significados............................................................................................... 

 

 

154 

CAPÍTULO V 

Considerações Dialógicas............................................................................. 

 

189 

CAPÍTULO VI 

Referências...................................................................................................... 

 

198 

ANEXOS (EM CD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lista de quadros 
 
 
Quadro 1. Percurso sócio-histórico do Conceito de Atividade......................... 38 

Quadro 2. Três perspectivas sobre desenvolvimento e aprendizagem............ 52 

Quadro 3. Capacidades de Linguagem............................................................ 85 

Quadro 4. Atividades promovidas pelo Grupo de Estudos.............................. 94 

Quadro 5. Contexto enunciativo....................................................................... 104 

Quadro 6. Exemplo de contexto....................................................................... 105 

Quadro 7. Domínio discursivo.......................................................................... 105 

Quadro  8. Domínio discursivo (Liberali, 2013, p.68-70).................................. 106 

Quadro 9. Tipos de pergunta: Movimento de reflexão (Ninin, 2013, p.124-

126)................................................................................................       

  107 

Quadro10. Tipos de operadores argumentativos (KOCH, 1993/ 2004)........... 109 

Quadro 11. Modalizações................................................................................ 111 

Quadro 12. Distribuições de vozes................................................................... 111 

Quadro 13. Categorias de Interpretação.......................................................... 112 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lista de figuras 
 
 
Figura 1. Participantes focais: Hel, Lau, Bia, profª Si e PP.............................. 26 

Figura 2. Participantes focais: Hel, Lau, Bia, profª Si, Cris, Raí e PP.............. 27 

Figura 3. Representação de ação mediada de Vygotsky (1935/1978) apud 

Sannino (2011)................................................................................ 

 

34 

Figura 4. Exemplo ……………………………………………............................... 75 

Figura 5. Exemplo............................................................................................ 76 

Figura 6. Peça de teatro.................................................................................. 100 

Figura 7. Relações Unidirecionadas................................................................ 122 

Figura 8. Significados Compartilhados............................................................ 132 

Figura 9. Relações colaborativas..................................................................... 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14 

INTRODUÇÃO 

 

Esta tese tem como objetivo geral investigar de forma crítica que sentidos 

sobre gramática e sobre ensino-aprendizagem de gramática emergem das 

discussões de um Grupo de Estudo (GE) formado por alunos do Curso de Letras e 

por esta professora pesquisadora, e os modos como os significados foram 

compartilhados. A pesquisa foi realizada em uma instituição particular de ensino 

superior (IES) em Várzea Grande – MT. Está inserida na Linguística Aplicada (LA), 

compreendida como uma forma de conhecimento transgressivo que ultrapassa 

limites e fronteiras.  

 Essa compreensão, como aponta Pennycook (2006, p.67), define a LA como 

“uma abordagem mutável e dinâmica para as questões de linguagem em contextos 

múltiplos (...) como um modo de fazer e pensar sempre problematizador”. Trata-se 

de um movimento transgressivo que se articula para a ação criativa do novo. Esse 

quadro traz para discussão uma abordagem teórico-metodológica que atribui aos 

pesquisadores um papel crítico na organização argumentativa da linguagem para a 

produção de relações colaborativas em pesquisas de formação de professores e, 

neste estudo, de futuros professores de Língua Portuguesa.  

 É nessa perspectiva que esta pesquisa foca a formação de professores em 

pré-serviço, que discutem o ensino-aprendizagem de gramática na relação com esta 

pesquisadora, professora das disciplinas “Produção de leitura e de textos”, “Prática 

de Ensino (Estágio)”, “Sintaxe” e “Sintaxe Textual”. A experiência desta 

pesquisadora como professora e como participante do Grupo de Pesquisa 

Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE), liderado pela Profªs. Drªs 

Magalhães e Liberali (PUC-SP), e do Projeto de Pesquisa da Profª Drª. Magalhães 

(orientadora desta pesquisa) - A Escola como Comunidade: linguagem, colaboração 

e contradição na produção de conhecimento em pesquisas no contexto escolar, 

propiciou um olhar colaborativo-crítico na organização das relações na produção 

compartilhada de conhecimento no GE. 

 Em meu percurso como professora, observo que os discursos e as 

expectativas dos alunos quanto ao ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, 

mais especificamente, quanto ao estudo de gramática, sempre enfatizam um 
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trabalho demasiadamente normativo com a linguagem. Em boa parte, os discentes 

esperam estudar, unicamente, a transmissão de regras da língua padrão e, muitas 

vezes, com o foco apenas na língua escrita. Durante aulas de observação de estágio 

no Curso de Letras desta IES, os alunos perceberam que as atividades de gramática 

desenvolvidas pelos professores regentes limitavam-se a identificar palavras, frases, 

e a normatizá-las. Não há espaço para o “erro” ou variação linguística. Nesse 

quadro, segundo Travaglia (2002), o ensino de gramática nas aulas de Língua 

Portuguesa tem representado uma grande dificuldade para os professores, que se 

mostram “perdidos” frente às suas representações1 sobre o melhor modo de planejá-

lo e direcioná-lo.  

Investigar essa dificuldade foi a questão central que motivou esta pesquisa 

pela procura de modos de trabalhar com gramática inserida em práticas sociais de 

leitura e escrita. Tais práticas possibilitariam a apropriação, por esses futuros 

professores, de alternativas teórico-metodológicas que inserissem o ensino-

aprendizagem de gramática em um contexto significativo de uso da linguagem.  

 Procurando caminhos, no período de setembro a dezembro de 2011, 

desenvolvi, com os alunos do III ano do Curso de Letras da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), uma pesquisa direcionada a professores e a alunos de 

escolas da rede pública de ensino de Cuiabá e Várzea Grande-MT. As perguntas 

que nortearam aquele estudo foram: para os alunos – O que é gramática? Como 

você aprende gramática? – e para os professores – O que é gramática? Como você 

ensina Gramática?  

Os alunos do Curso de Letras entrevistaram por volta de 120 pessoas, entre 

alunos do Ensino Fundamental, Médio e Superior e professores do Ensino 

Fundamental, Médio e Superior. Ao final da pesquisa, a análise dos dados revelou 

que o ensino-aprendizagem de gramática provocava, ainda, no contexto pesquisado, 

certo desconforto em alunos e professores, pois não se mostravam conhecedores 

nem das regras que regem a língua portuguesa, nem da importância dos recursos 

linguísticos para uso em situações verbais concretas de interação comunicativa. 

                                                           

1
Magalhães (2004, p. 67) afirma que a representação “traz à luz operações (capacidades de ação, 
discursivas e linguísticas), que organizam a forma como os textos são interpretados, usados e 
recebidos dentro de contextos e práticas”. 
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Assim, compreendi a necessidade de uma reflexão crítica sobre a gramática, uma 

vez que falar sobre gramática e suas práticas pareceu muito difícil para todos os 

participantes. Em outras palavras, tanto alunos como professores pareciam confusos 

para responder as questões propostas.  

 Ao final desse estudo, os alunos do Curso de Letras concluíram que esse 

quadro preocupante se deve à forma como a gramática é ensinada nas escolas. “Os 

alunos acham que apenas decoram e os professores apenas reproduzem o que 

aprenderam quando eram alunos”. A pesquisa também apontou alguns poucos 

professores e alunos que relacionavam a gramática à produção de texto. No 

entanto, é importante enfatizar que o fato de se manter essa relação nem sempre 

indica um trabalho mais eficiente com a gramática.    

 Em 2012, ministrando aula de Sintaxe Textual no Curso de Letras da IES foco 

desta pesquisa, comecei a refletir com os alunos do V semestre sobre ensino-

aprendizagem de gramática tradicional e, depois, sobre o ensino-aprendizagem de 

gramática materializada no texto. Primeiramente, analisamos algumas gramáticas, 

por exemplo, a Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal 

Cegalla (2008), para analisar os exercícios propostos se direcionavam a uma 

reflexão sobre a língua. Juntos, compreendemos que essa gramática se mostrava 

bastante tradicional, uma vez que os exercícios eram repetitivos e descritivos, 

organizados sob enunciados do tipo: “Classifique o pronome...”; “Copie as frases 

abaixo...”; “Conjugue o verbo crescer...”. As atividades exploravam regras a serem 

seguidas, na trilha do certo e do errado. Como resultado das discussões, pensamos 

o que os alunos aprenderiam, se o professor apenas trabalhasse nessa perspectiva 

e começamos a discutir sobre uma gramática materializada no texto. Inicialmente, os 

alunos relataram que nenhum professor até aquele momento havia relacionado 

gramática com produção de textos. Assim, começamos a analisar alguns gêneros, 

observando sua organização genérica, a fim de que pudéssemos discutir e analisar 

os aspectos enunciativos e linguístico-discursivos do gênero, pois, como aponta 

Bakhtin (1952-53/1979, p.306), “a análise linguística, que abrange todos os aspectos 

do estilo, só é possível como análise de um enunciado pleno e só naquela cadeia da 

comunicação discursiva da qual esse enunciado é um elo inseparável”. 
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Nesse sentido, desenvolvemos uma proposta de trabalho com a gramática 

não como um fim em si mesmo, pois não era relacionada à produção de textos, mas 

apenas a lista de exercícios aleatórios. Depois de um bimestre de reflexão, os 

alunos me pediram para organizar um curso de gramática normativa. Fiquei muito 

surpresa, mas procurei compreendê-los. Considerei essa proposta como o primeiro 

movimento para a construção da minha tese. Avaliei que eles estavam 

demonstrando a fragilidade no ensino que receberam até chegar à universidade e, 

também, apontavam uma real necessidade de conhecer e trabalhar conceitos 

gramaticais - as classes gramaticais e suas funções sintáticas. Compreendi, 

analisando a matriz do Curso de Letras, que os alunos precisavam conhecer 

diferentes visões de gramática, refletir sobre elas e relacioná-las com o ensino-

aprendizagem de gramática na escola. Então, no semestre seguinte, organizei e 

coordenei um Grupo de Estudos para trabalhar com três visões de gramática e sua 

relação com o ensino-aprendizagem de gramática, tendo como base as discussões 

teóricas de Saussure, Chomsky e Bakhtin. No Programa em LAEL da PUC-SP e nas 

discussões do GP LACE, estruturei a produção de dados organizada por relações 

crítico-colaborativas. Embora sabedora do que provavelmente encontraria, e 

apoiada nas discussões de Voloshinov (1929/2004) e de Bakhtin (1952- 53/2003), 

para quem a utilização da língua se efetua em forma de enunciados orais e escritos 

e, dessa maneira, todo e qualquer uso de recursos linguísticos precisa ser estudado, 

considerando a intenção discursiva, o gênero, a situação sócio-histórico-cultural dos 

interlocutores envolvidos na interação verbal, pensei em como trabalhar com os 

alunos essas questões. Como Geraldi (2010, p. 56) revela, “a escola é parte da 

história e na história nada é definitivo”. Para ele, se não considerarmos essas 

questões, a pesquisa e o ensino configuram-se como práticas, mas nunca como 

experiências. Desse modo, analisar os turnos, o conteúdo temático, as vozes, as 

modalizações, os tipos de perguntas produzidos pelos participantes da pesquisa 

possibilita a compreensão crítico-reflexiva dos processos experienciados na 

universidade e suas consequências para a formação de futuros professores. Nesse 

caminho, Vygotsky (1935) salienta que é papel da escola ampliar os espaços de 

discussões e constituir alunos críticos e colaborativos, que aprendem e se 

desenvolvem nas relações com outros. Pensei, então, em como promover uma 
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retomada dos estudos teóricos e práticos que envolvem o ensino-aprendizagem de 

diferentes perspectivas de gramáticas, tendo como foco os aportes teóricos de 

Saussure, Chomsky e Bakhtin, e, assim, empreender um percurso sócio-histórico e 

cultural dos estudos sobre o ensino-aprendizagem de gramática, com os alunos em 

um GE.  

 Ao investigar a área, encontrei trabalhos e pesquisas sobre o ensino-

aprendizagem de gramática, tendo como base inúmeras perspectivas teóricas. Por 

exemplo, Geraldi (1984) discute propostas para o ensino de língua portuguesa, com 

foco na leitura, na escrita de textos e na prática de análise linguística2, entre outros 

temas. No dizer desse autor, há três conceitos de gramática e cada um desses 

conceitos se liga a uma concepção de língua. Pontes (1986) discute o conceito de 

sujeito e os problemas das suas diferentes definições, com foco na relação do papel 

de sujeito, na trama do discurso. Esse percurso, segundo a autora, levaria os alunos 

a “considerar mais fácil aprender gramática e deixariam de ter a compreensão de 

que não sabem português” (p.279).  

 Diferentemente, com foco na necessidade de repensarmos a gramática na 

escola, Possenti (1996) chama a atenção do leitor, a partir do título: Devemos (ou 

não) ensinar gramática na escola? Esse autor enfatiza que, após uma década de 

discussão acerca desse tema, ainda vislumbra o interesse voltado a essa reflexão, 

uma vez que o ensino prescritivo de gramática continua encontrando lugar nas aulas 

de língua materna, tanto no ensino básico quanto no Curso de Letras.  

 Na mesma direção, Britto (1997) aponta, em sua obra A sombra do caos: 

ensino de língua X tradição gramatical, um conjunto de fatores que sustentam tanto 

a tradição normativa quanto o preconceito linguístico. Além disso, apresenta um 

questionamento: “Por que a gramática normativa tem tanta força, a ponto de se 

manter como padrão de ensino, apesar de a quase totalidade dos trabalhos em 

Linguística e Linguística Aplicada, que discutem este tema, apontar em sentido 

contrário?”.  

                                                           

2
 O termo Análise Linguística foi criado por Geraldi em 1984 (O texto na sala de aula), no artigo 

“Unidades básicas do ensino de português” (p.49-69), na busca de um novo movimento de reflexão 
crítica acerca do ensino de Língua Portuguesa. 
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Travaglia (2002, 2004) faz uma análise sobre ensino de gramática e a 

concebe como plural, na trilha de uma educação linguística, a fim de refletir que a 

“gramática de uma língua tem muitas facetas, por isso seu ensino nunca poderá ser 

algo que tem uma abordagem, finalidade ou metodologia única”. Outros 

pesquisadores abordam a gramática, explicando os fatos sintáticos com base teórica 

na Gramática Gerativa Transformacional, como Souza e Silva e Koch (1983/2005). 

Neves (2000, 2009, 2012), que questiona o ensino tradicional de gramática na 

escola e salienta que, na escola, ensina-se “gramatiquice”. Neves, também, aponta 

que gramática é a vida da língua. Mais recentemente, essa autora (2012), na obra A 

gramática passada a limpo: conceitos, análises e parâmetros, revela que o mundo 

da gramática precisa ser compreendido como o lugar em que nos movemos não 

apenas quando falamos ou lemos, mas também quando refletimos e falamos sobre 

linguagem. 

 Vários livros e artigos publicados discutem a necessidade de a escola 

desenvolver um trabalho mais científico com linguagem. Sautchuck (2010, p.43) 

assevera que “a sintaxe é a parte da gramática que se preocupa com os padrões 

estruturais dos enunciados e com as relações recíprocas dos termos nas frases e 

das frases no discurso”. Mendonça (2006, p.202) propõe uma reflexão direcionada a 

professores em formação, sobre o papel das práticas de análise linguística (AL) no 

Ensino Médio. Ela aponta alguns questionamentos, tais como: “AL é só um novo 

nome para o ensino de gramática? Como trabalhar com a AL sem „cair‟ nas regras e 

nomenclaturas da gramática normativa? É necessário articular a AL com as práticas 

de leitura e produção textual?”.   

Na mesma direção, encontrei também alguns artigos que discutem sobre 

ensino de gramática no ensino superior. Por exemplo, Ferraz e Olivan (2011) - 

Gramática e formação do professor de língua materna: refletindo sobre o ensino e 

ensinando para a reflexão – discutem a necessidade de espaço, nas aulas de língua 

portuguesa, para uma abordagem reflexiva em relação à gramática da língua. Kuhn 

e Flores (2010) – Enunciação e ensino: a prática de análise linguística na sala de 

aula a favor do desenvolvimento da competência discursiva – apresentam “uma 

reflexão sobre como podem ser vistos os conteúdos gramaticais em contexto de 

ensino-aprendizagem de língua materna, quando se toma por base o referencial 
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enunciativo, em especial, o bakhtiniano.” Cruz (2010) – Concepção gramatical e 

formação docente – discute a necessidade de repensar sobre a o ensino de 

gramática, especificamente, na formação do professor de Português.  

 Cabe, ainda, enfatizar que há teses e dissertações sobre gramática. Para 

ilustrar, Emiliano (UEM, 2006) – O ensino de gramática no curso de Letras: 

diagnóstico de uma realidade – aponta uma reflexão sobre a abordagem do ensino 

de língua materna e, mais especificamente, que abordagem orienta o ensino dos 

conteúdos gramaticais na prática dos professores no Curso de Letras da UEM 

(Universidade Estadual de Maringá). Silva (UFRGS, 2005) – Enunciação e Sintaxe: 

uma abordagem das preposições do Português – estuda os sentidos das 

preposições essenciais do português, tendo como base a teoria da Enunciação, de 

Émile Benveniste. Barbosa (UFPB, 2008) – Objeto de aprendizagem e o estudo de 

gramática: uma perspectiva de aprendizagem significativa – apresenta uma reflexão 

sobre a informática educativa, a teoria da aprendizagem significativa e o estudo de 

gramática. Polachini (USP, 2013) – O tratamento da sintaxe em gramáticas 

brasileiras do século XIX: estudo historiográfico - analisa continuidades e 

descontinuidades no tratamento da sintaxe em gramáticas do português do século 

XIX. Maninin (Unicamp, 2009) – A gramática e os conhecimentos linguísticos em 

livros didáticos de língua portuguesa para o ensino fundamental II (5ª a 8ª series) – 

analisa livros didáticos de português produzidos após a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, a fim de compreender como exploram 

o ensino de gramática. Matei (PUCSP, 2012) – A coesão textual em narrativas de 

alunos do 7° ano do ensino fundamental – discute os modos pelos quais alguns 

alunos constroem as relações semânticas responsáveis pela coesão em seus 

textos.  

Há, portanto, muitas pesquisas sobre gramática, as quais se voltam para um 

repensar acerca do ensino-aprendizagem dessa gramática na escola. Esses 

trabalhos visam também, tendo como suporte diferentes linhas de pesquisa, 

evidenciar experiências a fim de enfatizar que o ser humano se constitui na e pela 

linguagem. Por outro lado, nenhuma dessas pesquisas apresenta a criação de 

contextos intencionalmente organizados para uma discussão colaborativa e crítica 

sobre o ensino-aprendizagem de gramática em diferentes perspectivas no Curso de 
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Letras, com base na organização de práticas sociais e performances para a 

formação inicial de professores de Língua Portuguesa.  

 Os aportes teórico-metodológicos desta pesquisa de doutorado alinham-se à 

Teoria sócio-histórico-cultural (Vygotsky, 1930, 1934, 1935; Magalhães, 2004, 2009, 

2011, 2012; Liberali, 2009, 2011, 2012), que visa à reflexão, por meio de uma 

relação colaborativa e dialética entre as ações dos participantes para compreensão 

e transformação dos modos de agir e pensar do sujeito com seu mundo. Apoia-se 

também nas abordagens teóricas sobre visões de gramática de Saussure (primeira 

metade do século XX), Chomsky (final da década de 1950), Bakhtin/Voloshinov 

(1929/2004), Bakhtin (1952-53/2003), e de pesquisadores brasileiros, como Geraldi 

(1984), Mendonça (2006), Rojo (2009), Brait (2010, 2012), Fiorin (2013), entre 

outros. 

Os aportes teóricos de Bakhtin e o Círculo contribuem, inicialmente, com uma 

reflexão sobre duas visões de organização da linguagem, em um continuum, da 

monologia à dialogia, e, assim, sobre sua implicação no ensino-aprendizagem de 

gramática. Para Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p. 103), “a enunciação monológica 

fechada constitui, de fato, uma abstração. A concretização da palavra só é possível 

com a inclusão dessa palavra no contexto histórico real (...)”. Ele acrescenta que os 

fios que ligam a palavra a toda a evolução histórica concreta são cortados nessa 

abstração. Já uma enunciação dialógica, “seja qual for a sua forma, contém sempre, 

com maior ou menor nitidez, a indicação de um acordo ou de um desacordo com 

alguma coisa” (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1929/2004, p. 107). Dessa forma, enfatiza 

que os contextos não estão meramente justapostos, mas em interação, onde há 

tensões, conflitos, acordos, desacordos. 

 Nessa perspectiva, compreender as discussões teóricas de 

Bakhtin/Voloshinov sobre as duas orientações do pensamento filosófico-linguístico, o 

Subjetivismo Idealista e o Objetivismo Abstrato, nos remete aos estudos teóricos de 

Saussure e, nessa direção, também a abordagens chomskyanas. Essas três 

abordagens de gramática (Estrutural, Gerativo-transformacional e Enunciativa) 

podem contribuir para a compreensão de um novo pensar sobre o ensino-

aprendizagem de gramática, ou, ainda, que gramáticas ensinar no Curso de Letras.  
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Com base nas discussões acima, mais especificamente, esta pesquisa 

investiga de forma crítica: (1) os sentidos iniciais e significados cristalizados 

atribuídos ao ensino-aprendizagem de gramática e os significados compartilhados 

entre os participantes do GE, ao longo da pesquisa; (2) a organização da linguagem 

na construção de relações colaborativo-críticas, na discussão dos diferentes 

sentidos atribuídos pelos participantes ao ensino-aprendizagem de gramática, de 

modo a possibilitar a ressignificação dos sentidos iniciais e compartilhamento de 

novos significados.  

 

São perguntas que orientam esta pesquisa: 

 

1.  Quais sentidos e significados sobre gramática e sobre o ensino-aprendizagem 

de gramática emergem das discussões neste projeto?  

  

2.  Como se organizou o processo relacional entre os participantes do Grupo de 

Estudos, e em que medida essa organização possibilitou compartilhamento de 

novos significados que revelam aprendizagem e desenvolvimento? 

 

Propondo uma investigação em que a teoria e prática relacionam-se como 

práxis crítica, esta tese está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

apresento o contexto pesquisado e a situação de produção desta pesquisa. 

Inicialmente, discuto sobre o início da pesquisa e meu papel como professora-

pesquisadora. Em seguida, elaboro uma descrição da escola e dos participantes.  

 No segundo capítulo, apresento a base teórica deste estudo. Discuto a Teoria 

sócio-histórico-cultural. Para isso, foco as discussões de Vygotsky (1930, 1934, 

1935), a formação de conceitos (VYGOTSKY, 1930, 1934; HOLZMAN, 2002; 

ENGESTROM, 2009, 2011, 2012, entre outros), sentidos e significados, com base 

em Vygotsky (1930, 1934) e em Bakhtin (1929/2004, 1952-53/1979), além da 

organização argumentativa da linguagem, com base em Liberali (2006, 2009, 2011, 

2012), Olbrechts-Tyteca (1970, 2005), Pontecorvo (2005), entre outros. Na segunda 

seção do Capítulo Teórico, inicialmente, argumento sobre a importância da 

gramática para futuros professores e sobre os aportes teóricos que foram 



 

 

 

23 

explorados no Grupo de Estudos, quanto a três visões de gramática e à linguagem e 

sua relação com o ensino-aprendizagem de gramática na escola, alicerçadas nas 

discussões de Gramática Estrutural - Saussure (primeira metade do século XX), de 

Gramática Gerativo-Transformacional - Chomsky (final da década de 1950 e 

algumas discussões contemporâneas), Gramática Enunciativa - Bakhtin (1929/2004, 

1952-53/1979), Vygotsky (1930, 1934, 1935) e pesquisadores brasileiros, como 

Geraldi (1984), Mendonça (2006), Rojo (2009), Brait (2010 2012), entre outros. 

 No terceiro capítulo, reflito sobre a escolha metodológica adotada e os 

aportes teóricos que embasam esta investigação. Em seguida, descrevo os 

procedimentos de coleta, produção e seleção de dados, as categorias de análise e 

de interpretação desses dados e a confiabilidade deste estudo.  

No quarto capítulo, descrevo e discuto os dados produzidos; em seguida, faço 

uma síntese dos resultados de alguns turnos dos participantes nos encontros do 

Grupo de Estudos. 
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Capítulo I 
CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, descrevo o contexto e os participantes desta pesquisa, bem 

como a entrada no campo. Nessa direção, a visão sócio-histórico-cultural e a 

relevância da compreensão do contexto para a construção de sentidos e 

compartilhamento de significados (Vygotsky, 1934/1993) são centrais neste estudo.  

Assim, para que se possa compreender a comunidade em que a pesquisa está 

inserida, apresento, com um olhar cuidadoso, o contexto em que foi realizada, uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), localizada em Várzea Grande – MT, que se 

mostrou aberta e colaborativa com seu desenvolvimento.  

 

1.1 A Instituição de Ensino Superior (IES) 

 

Nessa Instituição de Ensino Superior, são oferecidos 28 cursos de graduação 

acadêmica (bacharelados e licenciaturas) e 21 cursos de graduação tecnológica, 

todos devidamente reconhecidos pelo MEC. Na pós-graduação lato sensu, os 

cursos oferecidos já somam mais de duas dezenas, nas áreas de atuação da 

Instituição, na perspectiva da educação continuada para os seus egressos, docentes 

e funcionários. 

O Curso de Letras tem como eixo epistemológico a linguagem, que perpassa 

por todo o curso, tanto em sua parte comum como na diversificada. Isso possibilita 

ao aluno o desenvolvimento da capacidade intelectiva e criativa, considerada nas 

suas múltiplas funções, na diversidade linguística e nas diversas esferas da 

atividade humana, como ressaltado em documento da IES: 

 

O Curso de Letras proporciona ao aluno formação humana, cidadã e 
plural e colabora de forma crítico-reflexiva com o conhecimento da 
realidade em que atuará, bem como a compreender e transformar 
diferentes contextos profissionais. O Curso de Letras investe nas 
ações formativas para a pesquisa que é inerente à atuação de todo 
profissional formado em Letras3. 

                                                           

3
(Disponível em http://www.univag.br) 

http://www.univag.br/
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Para o Curso de Letras, até 2012, três núcleos compunham os eixos 

temáticos: (1º) linguagem, educação e sociedade; (2º) escola, letramentos e 

tecnologias e (3º) linguagem, diversidade cultural e ensino. Cada um desses eixos 

apresenta três conjuntos de disciplinas, com cinco disciplinas por conjunto. 

Algumas questões eram preocupantes quanto à organização dos cursos. Uma 

delas referia-se ao ingresso no Curso de Letras, até o final de 2012, pois o aluno 

poderia ser matriculado em uma turma que já estava em andamento, por exemplo, 

no segundo ou terceiro semestres. Esse formato do curso implicava em turmas bem 

díspares pedagogicamente. Outra questão que gera preocupação, ainda hoje, 

refere-se à entrada de alunos na IES, no primeiro semestre, com grande defasagem 

em relação à leitura, à compreensão e à produção de textos, em suma, à 

organização da linguagem tanto oral como escrita. Para trabalhar com essa questão, 

a Universidade promove e organiza cursos de nivelamento (Língua Portuguesa e 

Matemática, entre outros) para os ingressantes e, também, para veteranos, a cada 

novo semestre. Esses cursos são ministrados por professores do Curso de Letras e 

Matemática, e também do Curso de Idiomas da IES, com aulas aos sábados, nos 

períodos matutino e vespertino, com o total de quarenta horas; sendo trinta 

presenciais e dez a distância, via Plataforma Moodle.   

No final de 2012, todos os cursos dessa IES tiveram a oportunidade de 

reconstruir seu Projeto Político Pedagógico de Curso (PPC). Desse modo, foram 

repensadas a Matriz Curricular do Curso de Letras, as ementas de cada disciplina, 

bem como as bibliografias básicas e complementares. Essa reconstrução contou 

com a participação de todos os professores e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

4 

Esse movimento proporcionou espaços de colaboração crítica para que 

professores e coordenação discutissem os fundamentos epistemológicos, os 

objetivos do curso, o perfil do egresso, os estágios, as atividades complementares, o 

projeto integrador, entre outros requisitos, que sustentam, hoje, o Curso de Letras no 

contexto contemporâneo. A partir do 2º semestre, os alunos de Língua Portuguesa 

cursam as disciplinas Introdução aos Estudos Linguísticos e Fonética e Fonologia da 

                                                           

4
O Núcleo Docente Estruturante desta IES é formado por até quatro professoras mestres. 
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Língua Portuguesa e, nos semestres posteriores, cursam outras disciplinas que 

envolvem gramática, sendo elas: Morfossintaxe da Língua Portuguesa, Sintaxe 

Textual da Língua Portuguesa, Gêneros e práticas sociais: Aspectos Enunciativos, 

Discursivos e Linguísticos e Linguística Textual e Ensino. 

Cabe enfatizar que o Curso de Letras desta IES recebeu nota 4, no ENADE 

2011, e por dados disponíveis na plataforma do MEC. Esse resultado revela o 

trabalho que vem sendo realizado desde 2010 no Curso de Letras da IES 

pesquisada, em que professores, alunos e coordenação criam em suas aulas 

espaços de transformação em que os primeiros se questionem e aprendam juntos. 

Nesse contexto, de 2013 a setembro de 2014, a coordenação, o e os demais 

professores do Curso de Letras organizaram simulados, Ciclos de Palestras, 

Seminários Literários, com o intuito de fortalecer a preparação dos alunos para 

prova do ENADE 2014. Esse movimento contribui para uma nova organização da 

Matriz do Curso, bem como para a reconstrução das Ementas, Conteúdos, 

Metodologias e Referências das disciplinas do Curso de Letras. Essas mudanças 

estiveram pautadas nas Diretrizes do Curso de Letras (MEC) e também nas 

Diretrizes do ENADE 2014. 

 

1.2. Participantes da pesquisa  

 

Os participantes desta 

pesquisa formam o Grupo de 

Estudo (GE), criado para 

discussão de questões de 

gramática e de ensino-

aprendizagem de gramática. 

Foram participantes: 

- dois alunos ingressantes em 

2010/1 (Hel e Lau); - uma aluna 

ingressante em 2011/1 (Bia); - uma 

aluna ingressante em 11/2 (Fer); - 

quatro alunas ingressantes 12/1 (Cris, Cel, Rai e Ya), Profª Si, professora do Curso 

Figura 1: Participantes focais: Hel, Lau, Bia, Profª Si 

e PP. 

PPPPPPPPPPe PP. 
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de Letras do UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande-MT, esta professora-

pesquisadora e coordenadora na Instituição, e, indiretamente, os demais 

professores que trabalham com as referidas turmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora-Pesquisadora 

 Sou graduada em Letras (Português, Inglês e Literatura) pela Universidade 

Federal de Mato Grosso, Mestre em Estudos de Linguagem, também pela 

Universidade Federal de Mato Grosso, e doutoranda em Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a partir 

do segundo semestre de 2011. Trabalhei como professora de Língua Portuguesa 

para o Ensino Fundamental II entre 1996 e 1998 e, de 2009 a 2011, assumi a 

coordenação pedagógica para as turmas do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I 

em uma escola da rede particular, em Cuiabá. Nesse período, também, cursei 

Especialização em Psicopedagogia, na Faculdade Cuiabana de Educação e Letras – 

FACEL. Finalizei esse curso em 1999 e minha monografia teve como tema “A 

inteligência, o desejo e a aprendizagem”. Atuo, desde 2002, como professora do 

Curso de Letras em Instituições de ensino superior das redes pública e particular de 

Cuiabá e de Várzea Grande-MT. Em 2012/2, assumi a coordenação do Curso de 

Figura 2: Participantes focais: Hel, Lau, Bia, Profª Si, Cris, Rai, Fer e PP 

PPPP. 
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Letras do UNIVAG-Centro Universitário de Várzea Grande, MT. Na área de 

Extensão, realizo atividades nessa IES, desde 2003, com minicursos e projetos 

ligados à formação continuada de professores em pré-serviço e em serviço. Na área 

de Pesquisa e Extensão, coordeno, desde 2010, projetos de pesquisa5 sobre leitura, 

escrita e gramática no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa. Durante o 

mestrado, participei do REBAK6, grupo de pesquisa vinculado ao Mestrado em 

Estudos de Linguagem, da UFMT, e, agora, no doutorado, integro o Grupo de 

Pesquisa LACE7. Entendo que participar desses grupos de pesquisa tem me 

proporcionado rever minha prática como docente, além de desenvolver atividades de 

leitura, produção, compreensão, gramática e, principalmente, buscar transformações 

educacionais. 

 

Professora Si 

A professora participante desta pesquisa é formada em Letras – habilitação 

Português/Literatura – e Mestre em Educação pela UFMT- Universidade Federal de 

Mato Grosso. Além de professora universitária, desde 2010, Si está há 24 anos na 

educação. Já ministrou aulas na rede particular e estadual de ensino, no ensino 

fundamental e médio, trabalhando com a disciplina Língua portuguesa. Em 2010, 

assumiu a função de apoio à coordenação na rede estadual de ensino e a função de 

professora de uma IES particular, trabalhando com as seguintes disciplinas: 

Produção de Leitura e de Texto, Práticas Escolares na Contemporaneidade, 

Investigação Científica, entre outras.   

 Descrevo, a seguir, os alunos do Curso de Letras que participaram desta 

pesquisa. 

 

 

                                                           

5
 Grupo de Estudos: Palavra – Leitura e escrita no contexto escolar.  

6
Grupo de Pesquisa REBAK – Relendo Bakhtin, coordenado pela Profª Drª Simone de Jesus Padilha 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
7
Grupo de pesquisa liderado pelas Prof

a
. Dr

a
. Maria Cecília Magalhães e pela Prof

a
. Dr

a
. Fernanda 

Coelho Liberali. 
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Ya - tinha 19 anos, era solteira. Cursou o Ensino Fundamental e Médio em 

escola da rede pública de ensino.8Estava, no momento da realização desta etapa da 

pesquisa, no quinto semestre do Curso de Letras da IES (turma 12/1). Escolheu o 

curso por se identificar com a Língua Portuguesa, pois ao longo de sua trajetória 

escolar percebeu que tinha facilidade e quis desenvolver um pouco mais sua 

aprendizagem. Naquele momento, não trabalha, mas já havia sido professora-

substituta no programa Mais Educação, ministrando oficina de criação de Jornal. Em 

2014, realizou o Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa para o Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio.  

 

Rai – tinha 24 anos e era casada. Cursou o Ensino Fundamental e Médio em 

escola da rede particular. Até dezembro/2013, cursava o quarto semestre do Curso 

de Letras da IES (turma 12/1), e a partir de 2014/1 foi transferida para o Curso de 

Letras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Optou pelo Curso de 

Letras por querer “dominar” o ensino de gramática, interpretação e escrita, ter 

interesse na área da educação e, ainda, por gostar de ler e refletir. No momento da 

realização desta etapa da pesquisa, trabalhava em uma empresa comercial.  

 

Cel – tinha 34 anos, era casada e mãe de duas filhas. Cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escola da rede pública. Até dezembro/2013, cursava o 

quarto semestre do Curso de Letras da IES (turma 12/1), e a partir de 2014/1 foi 

transferida para o Curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  

Optou pelo Curso de Letras por admirar o profissional dessa área e esse curso. 
 

Cris – tinha 31 anos, era casada e mãe de três filhos.  Cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escola da rede pública. Naquele momento, estava no 

quinto semestre do Curso de Letras da IES (turma 12/1). Escolheu esse curso 

porque se considerava uma amante da literatura; a princípio esse foi o motivo 

principal, mas, hoje, tornou-se uma apreciadora de todas as disciplinas que 

envolvem o Curso de Letras. Trabalhava em uma escola da rede particular de 

                                                           

8
O que está em destaque foi retirado do questionário que os participantes da pesquisa responderam 

no 1º encontro do Grupo de Estudos. 
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ensino em Cuiabá, ministrando aulas de Língua Portuguesa para alunos do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental. Em 2014, realizou o Estágio Supervisionado em Língua 

Portuguesa para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio.  

 

Fer– tinha 26 anos, era casada e tinha um filho. Cursou o Ensino 

Fundamental e Médio em escola da rede pública. Cursava o sétimo semestre do 

Curso de Letras da IES (turma 11/1) e colou grau em julho de 2014. Optou pelo 

curso de Letras porque sempre gostou de lecionar. Não trabalhava e naquele 

semestre realizaria/realizou o Estágio Supervisionado em Língua Inglesa para o 

Ensino Fundamental e Médio.  

 

Lau – tinha 30 anos, era solteiro. Cursou o Ensino Fundamental e Médio em 

escola da rede pública. Ingressou no Curso de Letras da IES em 2010/2 e colou 

grau em 2013/2. Optou pelo curso de Letras, a princípio pelo gosto que tinha pela 

literatura, mas acabou se identificando com o todo curso. Hoje, trabalha em uma 

escola da rede particular de ensino, ministrando aulas de Língua Portuguesa para o 

Ensino Fundamental e Médio.  

 

Hel - tinha 25 anos, é solteiro. Cursou o Ensino Fundamental e Médio em 

escola da rede pública.  Ingressou no Curso de Letras da IES em 2010/2 e colou 

grau em 2013/2. Escolheu o curso de Letras por ter uma área ampla. Participou do 

Grupo de Iniciação Científica coordenado pela professora-pesquisadora deste 

estudo em 2012 e 2013. Atualmente trabalha em uma escola da rede municipal 

como técnico, após sua aprovação em concurso público.  

 

Bia – tinha 21 anos, era solteira. Cursou o Ensino Fundamental em escola da 

particular e o Ensino Médio na rede pública. Ingressou no curso em 2011/2. Ela o 

concluiu em 2014/2. Optou pelo curso de Letras por sempre gostar das disciplinas 

de português e inglês. Atualmente, trabalha em escola da rede particular, 

ministrando aulas de Língua Inglesa no Ensino Fundamental II. Nesse semestre, 

2013/2 realizou o Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa para o Ensino 
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Médio. Em 2014/2, realizou o estágio supervisionado em Língua Inglesa para o 

Ensino Fundamental e Médio.  

  

Como já apontei, nesse Grupo de Estudo é composto por alunos de três 

turmas que estudam no período noturno. Muitos trabalham durante o dia, alguns 

chegam a ir direto do trabalho para escola. Isso, algumas vezes, comprometeu a 

leitura de textos, pesquisas, tarefas propostas no Grupo de Estudos de que 

participaram.  

Ministrei aulas para a turma 10/1 em vários semestres e essa turma fez parte 

do 1º movimento desta pesquisa. Entretanto, apenas dois alunos dessa turma 

participaram, também, do segundo movimento desta pesquisa, ou seja, do Grupo de 

Estudos. Eles estiveram presentes em alguns encontros do GE, pois se 

encontravam no último semestre e estavam construindo o TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso. Trabalhei, também, com a turma 11/1 e 11/2, no segundo e 

terceiro semestres. A maior parte desses alunos sempre se mostrava cansada e 

raramente vinha com as tarefas organizadas ou com a leitura dos textos que seriam 

trabalhados nas aulas.  

Nessa perspectiva, os sentidos que eles produziam após a leitura de 

diferentes gêneros revelavam apenas uma relação entre texto-autor-leitor, deixando 

de considerar o contexto e a organização do gênero. Além disso, também, 

apresentavam resistência ao trabalho em grupo ou à participação em práticas 

coletivas de interação social. Entretanto, após alguns semestres e a construção de 

uma ação conjunta entre os professores desse curso, com o intuito de possibilitar 

aos alunos mais espaços para reflexão crítica na leitura, escrita e na oralidade, estes 

se mostram mais engajados na leitura e interpretação das atividades propostas, bem 

como no agir coletivamente.  

 Por outro lado, os alunos da turma 12/1, desde o início, mostraram-se muito 

participativos e criativos. Na maior parte das vezes, quando discutíamos um assunto 

com eles em sala, na aula seguinte, dois ou três alunos apresentam uma pesquisa 

sobre o que havíamos debatido; em algumas situações chegavam a trazer outros 

pontos para discussão. Dessa forma, colaboravam com um movimento direcionado 

mais à frente do que tínhamos refletido. Além disso, em todos os eventos propostos 
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pelo Curso de Letras – como Feira de Leitura (Evento do 1º semestre letivo), EELL - 

Encontro de Estudos Linguísticos e Literários (Evento do 2º semestre letivo), Confop 

(Evento do 2º semestre letivo) – ou por outra IES do Estado, a turma estava 

presente, participando. 

 A escolha metodológica e as fontes de produção, categoria de interpretação e 

análise serão discutidas no capítulo 3 desta tese. 

 Reflito, a seguir, sobre a fundamentação teórica que dá suporte a esta 

pesquisa.  
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Capítulo II 
Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC) 

 
 

Este capítulo tem como objetivo dialogar com os pressupostos teóricos que 

subsidiaram esta pesquisa. Para tal, revisito a Teoria da Atividade Sócio-Histórico- 

Cultural (VYGOTSKY, 1930; 1934) e o contexto em que a mesma se insere; em 

seguida, discuto alguns conceitos-chave da visão vygotskyana, a saber: Conceito de 

Atividade; Zona Proximal de Desenvolvimento; Formação de conceitos e Sentidos e 

Significados.   

 

2. 1. Dialogando com a Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC)  
 

 A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC - VYGOTSKY, 1930, 

1934) enfoca um profundo estudo sobre o desenvolvimento humano. Essa 

abordagem objetiva, fundamentalmente, “caracterizar os aspectos tipicamente 

humanos do comportamento e elaborar hipóteses do desenvolvimento humano ao 

longo da história e durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKY, 1930, p. 25). 

Nessa direção, dois pressupostos são colocados como essenciais: o 

desenvolvimento humano e a natureza social dos indivíduos.  

 Vygotsky desenvolveu sua teoria em um contexto revolucionário. Foi nesse 

espaço que ele buscou respostas às suas inquietudes quanto ao processo do 

desenvolvimento humano. O pensar coletivo se voltava para a construção, 

subsidiado pela teoria marxista, de uma nova sociedade, que tinha como foco a 

construção de uma nova ciência. A base teórica proposta por Vygotsky surge como 

meio de superar o quadro apresentado pela Psicologia, que se fragmentava em 

duas orientações: a naturalista e a mentalista.  Vygotsky percebeu que, para 

resolver essa ruptura em relação à Psicologia, necessitaria partir do pensamento 

dialético (FREITAS, 2006, p.87).  

 Para Vygotsky (1930, p.70): 

 

(...) a abordagem dialética, admitindo a influência da natureza sobre 
o homem, afirma que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e 
cria, através das mudanças provocadas por ele na natureza, novas 

condições naturais para sua existência. 
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Nessa perspectiva, os estudos vygotskyanos se direcionavam para uma 

abordagem abrangente voltada à compreensão das funções psicológicas superiores, 

pois as abordagens anteriores não conseguiam explicar a gênese das funções 

psicológicas.  

Para Vygotsky (1930, 1934), a ação humana é mediada por artefatos 

culturais. A mediação entre sujeitos e objeto é a base das pesquisas direcionadas à 

ação, à atividade humana e ao comportamento, na constituição da subjetividade. 

Esse pensador russo discute sobre o sujeito e sua história e explica que se 

constituem na mediação com os outros. Nesse movimento, os sentidos pessoais9 

interagem e significados sócio-históricos e culturais são compartilhados nas relações 

sociais. 

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Representação de ação mediada de Vygotsky (1935/1978) apud 

Sannino (2011). 

 

 Nesse contexto, é possível entender que o sujeito social na relação com o 

outro produz múltiplas ações individuais, mediadas por artefatos culturais, entre os 

quais a linguagem, como instrumento-e-resultado. Vygotsky (1930, p.58) afirma que 

“todas as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos 

humanos”. São funções que se constroem em experiências vivenciadas por todos 

nós, de natureza histórica, social e cultural. Nesse contexto, as interações sociais 

são fundamentais para a construção das funções psicológicas humanas por meio da 

apropriação de artefatos culturais. 

 

                                                           

9
 No decorrer deste capítulo vou discutir mais sobre sentidos e significados.  
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 Como enfatiza Vygotsky (1934/2001, p.161):  

 

Todas as funções psíquicas superiores têm como traço comum o fato 
de serem processos mediatos, melhor dizendo, de incorporarem à 
sua estrutura, como parte central de todo o processo, o emprego de 
signos como meio fundamental de orientação e domínio nos 
processos psíquicos. 

 

 O signo, nesse processo, é entendido como palavra, a qual é foco na 

formação do conceito e, depois, configura-se como símbolo. O estudo da palavra e 

seu emprego contribuem com a formação de conceitos. 

 Kozulin (2002, p.116) retoma a discussão de Vygotsky sobre as ferramentas 

psicológicas e os meios de comunicação interpessoal, que atuam como 

intermediários da atividade humana. Salienta que as ferramentas psicológicas, 

quando não entendidas como materiais, “controlam os processos naturais, 

comportamentais e cognitivos do indivíduo”. Além disso, acrescenta que, para 

Vygotsky, são ferramentas psicológicas os sistemas de signo, a linguagem, as 

técnicas mnemônicas, entre outras: ”As ferramentas psicológicas são internamente 

orientadas e transformam habilidades e competências humanas naturais em funções 

mentais superiores” (idem).   

 Nesse caminho, Vygotsky (1930, p.58) aponta que o processo de ensino-

aprendizagem ocorre na “transformação de um processo interpessoal num processo 

intrapessoal e é o resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do 

desenvolvimento”. Esse movimento de construção de novos saberes resulta da 

relação entre o social e o individual, pois, primeiramente, ele se constrói na relação 

com o outro (interpessoal) e, mais tarde, torna-se intrapessoal, quando o 

conhecimento é internalizado: “O princípio construtor das funções superiores reside 

fora do indivíduo – nas ferramentas psicológicas e nas relações interpessoais” 

(DANIELS, 2002, p. 117). 

 Vygotsky (1930, p.156) esclarece que, em virtude da frequente mudança das 

condições históricas, as quais, em boa parte, definem as oportunidades para a 

experiência humana, “não pode haver um esquema universal que represente 

adequadamente a relação dinâmica entre os aspectos internos e externos do 

desenvolvimento”. 
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 Nessa direção, o aprendizado de uma criança ou de um adulto não se 

constituiu de forma idêntica ao dos outros participantes, em outros ambientes ou 

num mesmo ambiente, ainda que se identificassem, em certos momentos, algumas 

semelhanças no desenvolvimento individual e coletivo. Vygotsky (1934/2001, p.257) 

se distancia da abordagem piagetiana, que discute estágios universais idênticos 

para todas as crianças como uma função do desenvolvimento cognitivo. Assim, “o 

processo de desenvolvimento não se configura como um surgimento incessante de 

novas propriedades superiores, (...) mas como uma repressão gradual e constante 

de umas formas por outras”.  

 Desse modo, para Vygotsky, o desenvolvimento mental se caracteriza pela 

interiorização das funções psicológicas. Essa interiorização não constitui apenas a 

transferência de uma atividade externa para um plano interno; entretanto, é um 

processo que não segue um curso único, universal e independente do 

desenvolvimento sócio-histórico-cultural. O que interiorizamos são os modos 

históricos e culturalmente organizados de operar com as informações do meio – os 

artefatos culturais.  

 Como já sinalizei na introdução desta tese, tenho como objetivo compreender 

criticamente a transformação de sentidos e significados atribuídos ao ensino-

aprendizagem de três visões de gramática em contextos de práticas sociais. Nessa 

direção, para esta pesquisa, alguns conceitos centrais da teoria de Vygotsky são 

importantes, a saber: Conceito de atividade, Mediação, Zona Proximal de 

Desenvolvimento, Formação de Conceitos, Sentidos e Significados. A seguir, aponto 

um breve percurso sócio-histórico do conceito de Atividade na teoria cultural e 

histórica de Vygotsky e seus seguidores.  

 

2.1.1 O conceito de Atividade na obra de Vygotsky e de outros pesquisadores 

 

O conceito de atividade foi cunhado por Vygotsky (1930), em seus estudos 

iniciais. Vygotsky entendia a atividade como socialmente significativa e como um 

princípio explanatório em relação à consciência humana. A discussão sobre a 

atividade surge em seus estudos, pela primeira vez, no artigo “A consciência como 

um problema da psicologia do comportamento”. Neste artigo, Vygotsky busca 
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reconstruir a legitimidade do conceito de consciência, segundo Kozulin (2002, 

p.112).  

Vygotsky rejeitou a tradição mentalista, uma vez que ela, em sua abordagem 

teórica, enfatizava que “os estados da consciência são explicados por meio do 

conceito de consciência” (idem, 2002, p.112). Sua busca direcionava-se para as 

origens das formas superiores de comportamento consciente e para a participação 

ativa do homem em sua interação com o meio externo. Nesse mesmo sentido, 

Kozulin (1986/2002) cita que Vygotsky (1935) compreende atividade como um 

princípio explanatório da constituição da consciência, e, assim, rompe com a 

explicação da consciência “por meio da consciência, e do comportamento por meio 

do comportamento” (2002, p.114).  

 Daniels (2002, p.161), ao discutir a teoria da atividade, explica que 

pesquisadores sempre a relacionam com o desenvolvimento da consciência na 

atividade social prática, pois lhes interessam os impactos psicológicos da atividade e 

o valor dos sistemas produzidos nessa atividade e por meio dela. Hakkarainen 

(2004, p. 10) comenta que “a Teoria da Atividade Sócio-Histórica ocidental e a 

abordagem russa da atividade têm funções diferentes. A primeira define atividade 

mais como um objeto de estudo e manejo científicos e a segunda como princípio 

explanatório”.    

Assim, para Vygotsky, a construção de conhecimento se constitui em 

atividade, em movimento, e, fundamentalmente, na relação com o outro, em 

contextos sócio-histórico-culturais específicos. Sua busca estava em compreender o 

papel da consciência na atividade humana. Em suas palavras (VYGOTSKY, 1930, 

p.93): 

 

Pelo fato de cada atividade depender do material com o qual opera, o 
desenvolvimento da consciência é o desenvolvimento de um 
conjunto de determinadas capacidades independentes ou de um 
conjunto de hábitos específicos. A melhora de uma função da 
consciência ou de um aspecto da sua atividade só pode afetar o 
desenvolvimento de outra na medida em que haja elementos comuns 
a ambas as funções ou atividades. 
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 Apresento, a seguir, um quadro com um breve percurso sócio-histórico do 

conceito de atividade como um princípio explanatório proposto por Vygotsky (1930; 

1934) e, de igual maneira, por Kozulin (2002) e Daniels (2002). 

 

Quadro 1: Percurso sócio-histórico do Conceito de Atividade 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Leontiev (1978) discute como os sujeitos agem na atividade e explica que as 

ações organizam a atividade. Nessa perspectiva, Leontiev amplia o conceito de 

atividade e a considera como um sistema coletivo em que os motivos são baseados 

nas necessidades individuais e coletivas. Assim, sentidos e significados não 

estavam no sujeito, mas no objeto direciona a um resultado. Reflete sobre a 

importância de discutir as relações no tocante à atividade concreta e seus 

Duas direções Crítica de Vygotsky 

1ª tendência: Psicologia Russa: 
pré- e pós-revolucionária 

 
 
Considerava a atividade humana como irredutível ao 
esquema estímulo-resposta (KOZULIN, 2002, p.115). 
 
A ênfase estava voltada para investigar os 
mecanismos que distinguem o comportamento 
humano do comportamento dos animais. 
 
 

Os psicólogos renunciaram ao 
estudo da consciência em prol do 
estudo do comportamento. 
 

Seguidores dos estudos de Pavlov 
(teoria dos reflexos condicionados – 
Estímulo- Resposta) e Darwin, que 
estudavam a continuidade evolutiva 
entre os animais e o homem. 
 

2ª tendência: Filosofia Marxista Criticava interpretações do marxismo como um 
cânone dogmático-ideológico.  
Compreendia o pensamento marxista como uma fonte 
científica valiosa. 
 
O foco do cientista reside na reconstrução da origem e 
do curso do desenvolvimento do comportamento e da 
consciência. 
 
A atividade transforma a fórmula estímulo-resposta em 

outra fórmula: objeto  atividade  sujeito.  Nessa 
perspectiva, ambos, objeto e sujeito, são 
historicamente e culturalmente específicos (Kozulin, 
2002, p.116). 
O foco, aqui, passa a ser a relação dialética entre o 
sujeito e o objeto. 
 

 
Postura essencialmente ativista 
(KOZULIN, 2002, p.115).  
 
O foco dessa abordagem é o 
estudo de todos os fenômenos 
como processos em movimento e 
em reorganização. 
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componentes. “O componente mais importante da atividade, porque contém o 

motivo, caracterizado pelo conjunto de necessidades comuns dos sujeitos em dado 

contexto sócio-histórico-cultural” (SANTOS, 2013, p.24).  

Para Leontiev (1978, p.62), a atividade é um construto maior e mais amplo em 

que as ações se organizam em operações concretas. 

  

A principal coisa que distingue uma atividade de outra (...) é a 
diferença de seus objetos. É exatamente o objeto de uma atividade 
que lhe dá uma direção determinada. (...), o objeto de uma atividade 

é seu verdadeiro motivo. 
 

 Engeström (1987, 2001, 2009) revisita o estudo da teoria da atividade, com 

base nas discussões de Vygotsky e Leontiev quanto à centralidade da mediação por 

artefatos culturais e reflete sobre a possibilidade de transformações expansivas do 

objeto parcialmente compartilhado em sistemas de atividade. Esse autor (2009) 

enfatiza a centralidade no movimento do objeto, nas regras e na divisão de trabalho 

entre outros componentes da atividade, mediados por artefatos culturais.  

 Vale ressaltar que os movimentos de expansão estão, fundamentalmente, 

relacionados à presença de contradições e conflitos em um sistema de atividade, 

pois promovem desenvolvimento, à medida que os envolvidos questionem as 

situações e ações vivenciadas, apoiados em diferentes sentidos e significados, 

historicamente produzidos quanto ao objeto em discussão. Contradições, aqui, são 

compreendidas, como tensões historicamente acumuladas em e entre sistemas de 

atividade.  

Nessa direção, esta pesquisa está apoiada na discussão de atividade como 

proposta por Vygotsky (1930, p.34) e seus seguidores, na compreensão de ações 

colaborativas na produção compartilhada de significados, em um coletivo. Como 

esse pesquisador aponta, “a estrutura humana complexa é o produto de um 

processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 

individual e história social”.  Nesse quadro, os seres humanos são constituídos por 

relações sociais e, assim, se reorganizam, afetam e são afetados nas interações 

sociais que se configuram em contextos sócio-históricos e culturais determinados.  

Com base nessas constatações, na próxima seção, discuto o conceito de 

mediação, tendo como aporte teórico as discussões de Vygotsky (1930, 1934), 
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Wertsch (2010), Daniels (2003), Oliveira (1991), Newman e Holzman (1993/2002), 

Magalhães (2004, 2009, 2010, 2011), entre outros. 

 

2.1.2   Linguagem na constituição de contextos de grupo de estudos 

 

 O conceito de mediação na perspectiva de Vygotsky (1930, 1934) se 

direciona para uma relação mediada por artefatos culturais que possibilitam o 

processo de desenvolvimento humano. Em suas discussões, esse autor reconhece 

o papel fundamental da mediação, porque as funções psicológicas superiores, 

caracteristicamente humanas, desenvolvem-se nesse processo interacional, 

superando, assim, a ideia de que a ação humana é resposta a um estímulo. Nessa 

direção, o sujeito e sua história se constituem na mediação com os outros, no 

movimento da construção de sentidos e no compartilhamento de significados sócio-

históricos e culturais em trocas sociais.  

 Oliveira (1991, p.27), alinhando-se a Vygotsky quanto ao conceito de 

mediação, enfatiza que, “se por um lado a ideia de mediação remete a processos de 

representação mental, por outro lado refere-se ao fato de que os sistemas 

simbólicos que se interpõem entre o sujeito e o objeto de conhecimento têm origem 

social”.  Desse modo, o processo de mediação proposto por Vygotsky (1930; 1934) 

revela que é nas trocas sociais, portanto, tendo como base a cultura, que as 

atividades externas dos sujeitos se transformam em atividades internas, 

intrapsicológicas. Assim, é possível compreender que as funções psicológicas 

superiores, imbricadas em sistemas simbólicos, são constituídas de fora para dentro. 

 Wertsch (2007, apud Aranha, 2015) enfatiza, em consonância com as 

discussões de Vygotsky, duas características da mediação: ela pode ser explícita ou 

implícita. Desse modo, 

 

A língua falada, cuja materialidade é transitória e aparentemente 
efêmera é considerada por Wertsch (2007), como o exemplo de 
mediação implícita. Ele observa que tal forma de mediação pode, 
muitas vezes, tornar-se "transparente" ao observador imprudente e, 
por isso, menos facilmente tomada como objeto da reflexão 
consciente ou de manipulação. Por outro lado, a mediação é 
considerada explícita quando é intencional e publicamente 
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introduzida na interação, sendo considerada a materialidade dos 
sinais implicados. 

 

 Com Aranha (2015), enfatizo que as perguntas enunciadas pelos 

participantes desta pesquisa tiveram o objetivo de se constituir ao longo do projeto 

como mediação explícita para colaborar na construção do agir intencional dos 

participantes e com o aprofundamento das discussões acerca das visões de 

gramática estudadas no GE. É fato, também, que as discussões de Vygotsky (1930) 

sobre mediação como conceito central estão relacionadas à criação da ZPD (Zona 

Proximal de Desenvolvimento), como uma zona de conflito em que as relações entre 

os participantes, mediadas por artefatos culturais, propiciam um contexto de 

aprendizagem e desenvolvimento.  

 Nesse contexto, a ZPD se configuraria como uma questão metodológica de 

trabalho na compreensão do conceito de mediação. 

 A esse respeito, Magalhães (1996, p.3-4) assevera que: 

 

Em uma abordagem sócio-histórica-cultural, a aprendizagem de 
qualquer conhecimento novo parte do OUTRO, de padrões 
interacionais interpessoais. Assim, a aprendizagem é entendida, 
independentemente da idade, como social e contextualmente 
situada, como um processo de reconstrução interna de atividades 
externas, em que a relação social tem o papel primário em 
determinar o funcionamento intrapsicológico ou intramental (...). 
(...) A instrução efetiva, isto é, a que resulta em aprendizagem, 
pressupõe que o professor tenha avaliado os dois níveis de 
desenvolvimento de seus alunos, isto é, as atividades em que agem 
independentemente e as em que necessitam da participação do 
outro para agir e que é onde deve situar a instrução. 

 

Nesta pesquisa, as interações coletivas e individuais, mediadas pela 

linguagem, foram pensadas para relacionar a escola à vida em que se vive (MARX; 

ENGELS, 1845/2007). As relações dialeticamente articuladas à realidade social e às 

visões de gramática contribuíram com a produção de conhecimento voltado às 

ações dos participantes na vida real, nos encontros do Grupo de Estudos.  

A construção da aprendizagem, para Vygotsky, revela, também, a 

complexidade do conceito de mediação tomado em uma perspectiva dialética, tendo 

como foco a construção de novos saberes possibilizada pela criação da ZPD. Nesse 

caminho, Newman e Holzman (1993/2002, p.82) ressaltam que as discussões de 
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Vygotsky sobre a ZPD colaboram com a compreensão da relação entre a 

aprendizagem e o desenvolvimento, como apontei acima. Para esses autores, “a 

ZPD nada mais é do que a unidade psicológica (oposta a uma unidade ou 

paradigma) da história (não da psicologia) e, portanto, o lugar da atividade 

revolucionária”.  

Em outras palavras, a construção de conceitos é realizada pela mediação de 

signos, e a linguagem torna-se, assim, um fio condutor que os seres humanos 

possuem para construir conceitos e, dessa forma, aprender, fundamentalmente, em 

contextos da interação social.  

A seguir, discuto a ZPD como movimento de contradição e colaboração. Para 

tanto, apoio-me nas considerações de Magalhães (2004, 2009, 2010, 2011), 

Newman e Holzman (1993/2002), entre outros, pois essa relação colaborativa e 

dialética, nesta pesquisa, contribui com a reflexão sobre três visões de gramática.  

 

2.1.2.1 ZPD: movimento de contradição e colaboração 

 

 Vygotsky (1934/2001) compreende que a aprendizagem pode interferir no 

curso do desenvolvimento e nele exercer influência decisiva, porque essas funções 

estão sempre em desenvolvimento e as relações entre interagentes na escola, como 

aponta Vygotsky, podem ser estruturadas de forma colaborativo-crítica, para 

envolver todos em uma relação dialógica e dialética, propiciar desenvolvimento. 

Nessa direção, Vygotsky (1934/2001, p.338) ressalta que não apenas o 

desenvolvimento, mas também a aprendizagem se transforma. “Em cada idade 

existe um tipo particular de relações entre aprendizagem e desenvolvimento”. Há, 

assim, uma mudança total da organização específica do conteúdo original.  

 Vygotsky, ao examinar o conceito de ZPD, afirma que a ZPD é a lei de zona 

proximal de desenvolvimento e se refere a ela como uma lei geral que regula ações 

interpessoais e intrapessoais. Em outras palavras, esse autor explica como as 

pessoas regulam as ações e, assim, desenvolvem atividades práticas e conjuntas 

durante as interações sociais. Segundo Magalhães (2004, p.69), “essa lei envolve 

conceitos mediados por instrumentos psicológicos nas relações sociais 
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colaborativas”. Essas ações estimulam a saída da zona de conforto na direção de 

caminhos de contradição e tensões, diferentes das que já se tenha apropriado. 

Magalhães (2011, p.17) alinha-se às reflexões teóricas de Marx & Engels 

(1845-1846) e de Vygotsky (1930, 1934) e, nesse contexto, discute que na 

organização discursiva para produção de conhecimento a: 

 

Colaboração (bem como a contradição) é entendida como central, 
uma vez que, apoiada em teorias e compreensões do mundo, 
organiza os processos sociais responsáveis pela constituição das 
formas de ser, as escolhas dos modos de ação quanto à produção e 

condução de pesquisas.  
 

 Dessa forma, com Magalhães (2011, p.19), embasada em Newman e 

Holzman (1993/2002), considero o conceito de Zona Proximal de Desenvolvimento 

como possibilitador da “criação de espaços colaborativos de reflexão crítica no 

contexto escolar, compreendidos como práxis, isto é, como „atividade prático-crítica‟ 

da vida diária”.  

 Esse quadro me faz compreender que o trabalho de Vygotsky (1930, 1934) 

está voltado para a discussão do caráter histórico e social da constituição humana e 

da possibilidade de intervir no desenvolvimento humano. Assim, Vygotsky (1930, 

p.99) advoga que a zona proximal de desenvolvimento configura-se como um 

conceito poderoso nas pesquisas de desenvolvimento. Esse conceito “pode 

aumentar de forma acentuada a eficiência e a utilidade da aplicação de métodos 

diagnósticos do desenvolvimento mental a problemas educacionais”. Desse modo, a 

ZPD movimenta-se em situações de experiência de práticas sociais e pedagógicas 

nas quais o professor ou pesquisador pode criar espaços interativos e diferenciados 

para um ensino em que os participantes possam construir novas aprendizagens. 

 Essas questões estão relacionadas à afirmação de Vygotsky (1934/2001, 

p.334) de que a aprendizagem só é considerada interessante “quando está à frente 

do desenvolvimento. Neste caso, ela motiva e desencadeia para a vida toda uma 

série de funções que se encontravam em fase de amadurecimento e na zona de 

desenvolvimento imediato”. Nessa direção, o ritmo do desenvolvimento é diferente 

daquele cultivado na aprendizagem; no entanto, entre os dois processos há relações 
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mútuas muito complexas. De fato é este espaço que consiste o papel principal da 

aprendizagem no desenvolvimento. 

 É relevante, ainda, enfatizar que Magalhães (2009) compreende a ZPD como 

conceito metodológico fundamental na Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), 

imbricada em discussões teóricas de Engeström, direcionando-se a correntes 

discursivas entre “o que os participantes são” e entre o que se encontra em 

processo de tornar-se, como, também, aponta Holzman (2002). Assim, Magalhães 

(2009, p.60), em consonância com Holzman (2002), compreende ZPD como o 

movimento das relações “entre o ser e o tornar-se”, criando contextos para o 

desenvolvimento de modos de agir arrolados no movimento de colaboração e 

contradição. Esse movimento de colaboração e de contradição envolve a existência 

de concordâncias, tensões, conflitos nas trocas entre os participantes e contribui 

com a criação de ZPDs mútuas (JOHN-STEINER, 2000), questão central a este 

estudo.  

 Engeström (2011, p.609) também reflete sobre contradição e ressalta que 

“contradições são tensões estruturais historicamente acumuladas dentro e entre 

sistemas de atividade e manifestam-se nas perturbações e soluções inovadoras”. 

Assim, compreendo que as contradições estão sempre relacionadas aos contextos 

sócio-histórico-culturais nos quais os sujeitos atuam. 

 Ninin (2013, p.62-64), como também se entende, neste estudo, discute o 

conceito de colaboração e ressalta que “a colaboração ocorre por meio dos 

processos interacionais mediados, em situação prática social”, acrescentando que 

“(...) o ato de colaborar cerca-se de alto grau de confiança entre os indivíduos...”. 

Esse processo colaborativo contribui para que os envolvidos participem da 

discussão e que haja trocas relevantes entre eles. A autora salienta (2013, p.65-66) 

que colaborar como possibilidade de “pensar junto com o outro” envolve seis 

princípios, definidos a seguir: 

 

 Responsividade – no sentido de que cada um assuma as diferentes visões 

que explicitam para o grupo, movendo-se em direção a uma resposta, seja 

ela em forma de ação ou de reflexão; 
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 Deliberação – no sentido de que cada um ofereça argumentos e contra-

argumentos para as questões discutidas, apoiando-se em evidências e 

mantendo-se todos firmes em suas posições, até que encontrem razões 

fundamentadas para mudarem de opinião; 

 Alteridade – no sentido de que cada um desenvolva a capacidade de 

colocar-se no lugar do outro com valorização, convivendo com as diferenças, 

reveladas tanto discursivamente quanto pelas habilidades e competências, 

em busca da complementaridade e da interdependência; 

 Humildade e cuidado – no sentido de que cada um deixe de preocupar-se 

com posicionamentos pessoais, voltando-se àquilo que for de interesse do 

grupo; 

 Mutualidade – no sentido de que cada um perceba a necessidade de que 

todos participem e tenham assegurado o espaço para pronunciar-se; 

 Interdependência – no sentido de que os participantes sintam-se envolvidos 

uns com os outros, dependentes uns do pensar dos outros, por meio das 

diferentes vozes que ecoam das práticas sociais das quais participam 

enquanto desenvolvem uma atividade. 

 

Esses princípios apontados por Ninin (2013) se direcionam para uma ação 

conjunta em que os envolvidos exponham seus objetivos, sentidos pessoais e 

compartilhem, na interação, novos significados. 

 Nessa perspectiva, Magalhães (2004, p.75) discute o conceito de colaboração 

e afirma que colaborar implica: 

 

Que todos os agentes tenham voz para colocar suas experiências, 
compreensões e suas concordâncias ou discordâncias em relação 
aos discursos de outros participantes e ao seu próprio. Essa é uma 
questão complexa, uma vez que envolve as representações dos 
participantes sobre suas identidades, papéis e domínio do 
conhecimento em um contexto particular e, portanto, questões 
referentes a questões de poder. 

 

 É importante lembrar que, no contexto da sala de aula, tanto no ensino básico 

como na universidade, o professor lida com questões de poder, a fim de colaborar 
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com a participação e envolvimento dos alunos nas atividades propostas, nas 

discussões e apresentação de semanário, entre outras situações. 

Segundo Fullan e Hargreaves (2000, p.75), é necessário analisar como está 

organizada e a que interesses serve a colaboração. Acrescentam que, muitas vezes, 

há cooperação ou uma colaboração, que definem como “confortável”, em que é 

possível identificar compartilhamento, trocas, comemoração e apoio, mas, por outro 

lado, não há “praticamente nada a respeito de questionar, inquirir, refletir e envolver-

se no diálogo, como atividades de crescimento e de valor”. Segundo os autores, se o 

foco forem transformações, é preciso avançar em direção a uma colaboração 

eficiente, na qual, além das trocas sociais, haja também uma reflexão crítica das 

práticas vigentes, buscando, em conjunto, novas ações, modos de agir, 

desenvolvimento de projetos que contribuam com o crescimento colaborativo e 

profissional dos participantes. Em suma, o movimento colaborativo precisa abarcar 

tanto colaboração como contradições, valorizando, assim, relações dialéticas, na 

busca da construção de conhecimento e transformações. 

Segundo Magalhães e Oliveira (2004. p.70), “nas ações de colaboração 

crítica se encontram os traços distintivos dos elementos responsáveis de criação e 

inovação”. Em outras palavras, esses autores explicam que a interação colaborativa 

gera algo novo, pois há intervenção da consciência nas ações discursivas. 

 Na trilha da compreensão do modo como os movimentos discursivos e como 

as vozes se entrecruzam, na próxima sessão discuto duas categorias apontadas por 

Bakhtin em direção à palavra do outro: o discurso internamente persuasivo e o 

discurso autoritário. Para isso, baseio-me no suporte teórico de Bakhtin (1937-

38/1983), Bakhtin e Voloshinov (1929/2004), Liberali (2013), Magalhães et al. 

(2014), entre outros. Assim, uma reflexão sobre a importância da argumentação na 

formação de futuros professores, também, iluminará esta discussão, uma vez que, 

neste estudo, o jogo discursivo, entre as perguntas dos participantes do Grupo de 

Estudo organizado para produção dos dados que serão analisados, está em foco.  
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2.2     Argumentação na organização colaborativa-crítica da linguagem 

 

Bakhtin, em sua obra “Questões de Estética e de Literatura” (1937-38/1983), 

discute acerca do discurso de autoridade e sobre o discurso internamente 

persuasivo. Para esse teórico, se por um lado encontram-se discursos assumidos 

como vozes de autoridade, por outro lado, há vozes internamente persuasivas. 

Bakhtin (1937-38/1983, p. 144) explica que “a palavra autoritária não se apresenta – 

ela é apenas transmitida. Sua inércia, sua perfeição semântica e rigidez 

comprometem uma utilização livre dos discursos”. O discurso autoritário se configura 

na verdade absoluta, não se reconstrói no encontro com outras vozes.  

Já o discurso internamente persuasivo é um discurso aberto a várias 

possibilidades de inferências do discurso interior. No dizer de Bakhtin, “a estrutura 

semântica da palavra internamente persuasiva não é terminada, permanece aberta, 

é capaz de revelar sempre todas as novas possibilidades semânticas em cada um 

de seus novos contextos dialogizados”. Constitui-se, assim, de forma dialógica, 

posto que o discurso internamente persuasivo apresente em si parte da palavra 

própria e parte da palavra do outro, enquanto o discurso de autoridade não permite 

uma compreensão livre ou o compartilhamento de significados.  

Compreender esses conceitos torna-se importante para este estudo, posto 

que o discurso, se tomado como discurso de autoridade, não aceitará as 

contradições na relação entre aluno e professor ou aluno e aluno. Os participantes 

terão dificuldade para negociar sentidos, metas, teorias, enfim, de construir um 

contexto de aprendizagem mútua, porque esse movimento unilateral reforça o 

sentido único, delimitando e impedindo relações dialógicas, excluindo os nós para 

evidenciar os eus.   

Para Liberali e Magalhães (2009, p.46), quando há espaço para a realização 

do “nós” na linguagem, torna-se possível articular a linguagem às discussões sobre 

o papel da argumentação, porque se fazem necessárias trocas sociais para auxiliar 

no crescimento intelectual dos sujeitos envolvidos nesse contexto. Magalhães et al. 

(2014, p.135) também apontam que “o discurso de autoridade procura impor-se em 

relação aos demais, sem abertura para questionamentos, para negociação de 
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significados”. O discurso internamente persuasivo, por sua vez, é aquele “aberto às 

relações dialógicas, procura a expansão dos significados”.  

 Liberali, na mesma direção (2013), em seu texto Estudos sobre argumentação 

em trabalhos sobre situações de ensino-aprendizagem e formação de educadores, 

inicia sua discussão a partir de “Vozes na Produção de Atividades Criativas”. Alinha-

se ao pensamento de Bakhtin (1934-35) na busca da compreensão dos discursos 

dos outros, posto que, no modo de ver desse autor, quando produzimos enunciados, 

temos que considerar não apenas a intenção do outro, suas recusas, opiniões 

contraditórias, suas pausas, pensamentos, ou seja, a contumaz alteridade que vai se 

constituindo e se alterando na interação concreta com o outro. Nessa relação com 

diversas vozes sociais, o ser humano, historicamente, constrói sua identidade e se 

transforma ininterruptamente. Isso ocorre porque a argumentação cria um espaço 

colaborativo em que as trocas sociais se direcionam para a produção de significados 

compartilhados sobre o ensino-aprendizagem de gramática.  

 Nesse contexto, o estudo da argumentação se torna muito importante para a 

formação de professores em pré-serviço, uma vez que colabora com o trilhar de um 

caminho que se afaste de discursos de autoridade, que entram na consciência 

verbal de forma engessada e produzem um discurso isolado. Por outro lado, o 

discurso internamente persuasivo “envolve transformações”, compreendo, assim, 

que a argumentação não se constitui como um ato de convencer o outro ou 

persuadi-lo. É um discurso que pretende entrar em debate com o outro para 

perceber sua voz, compreendê-la, testar seus sentidos em relação aos próprios, 

revisá-los, ajustá-los, compô-los e destruí-los, recriá-los, transformá-los, associá-los, 

assimilá-los em oposição, aglutinação, composição, justaposição – algum tipo de 

produção que altere o antigo. Isso se dá porque a presença do outro o transforma 

em algo diferente, além do que já foi, não necessariamente no que o outro é, mas 

em algo novo, criativo. Como aponta Liberali (2013), a argumentação em uma 

produção criativa contribui com a produção de significados compartilhados entre o 

eu e o/s outro/s. Para Bakhtin, é na relação com o outro que os indivíduos se 

constituem, ou seja, a linguagem é interação.  

 Com efeito, entende-se que, para Bakhtin e Voloshinov (1929/2004, p.41), 

“cada palavra (...) é uma pequena arena para o choque e cruzamento de acentos 
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sociais diferentemente orientados. Uma palavra na boca de um indivíduo particular é 

um produto da interação viva de forças sociais”. Assim, quando duas pessoas 

conversam, elas lidam com o intento de uma ou de outra e também com 

discordâncias, sínteses, silêncios.  Portanto, o discurso não é individual, pois se 

constrói entre, pelo menos, dois sujeitos que, por sua vez, são seres sociais, e 

também pelo fato de que ele se constrói como um encontro entre discursos. Bakhtin 

(1952-53/1979, 2003) aponta que “é impossível alguém defender sua posição sem 

correlacioná-la a outras posições”.  

Para Bakhtin (1934-35/1975/1998, p.42), quando a palavra alheia é 

introduzida no contexto do discurso, ela se constrói “como discurso que a enquadra 

não como um contexto mecânico, mas uma amálgama química (no plano do sentido 

e da expressão); o grau de influência mútua do diálogo pode ser imenso”. Ainda, 

segundo Bakhtin, no ato de enunciar, várias vozes se constituem. 

Desse modo, a linguagem é fundamental para analisar os dados que ilustram 

este trabalho, pois entendo que a argumentação se constitui como um instrumento 

capaz de permitir aos participantes desta pesquisa expor seus sentidos pessoais 

sobre o ensino-aprendizagem de gramática. A linguagem é produzida nas relações 

entre o eu e o outro e nesse movimento discursivo os seres humanos vão 

organizando seus modos de agir. Em outras palavras, discutir a importância da 

argumentação na formação de professores em pré-serviço nos direciona a um 

campo fértil em que o ensino transmissivo perde seu lugar e outras possibilidades se 

abrem para a produção compartilhada de significados, uma vez que a sala de aula 

se torna um espaço ativo e dialógico. Assim, o professor e o aluno aprendem juntos. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), diferentemente de outros autores que 

desenvolvem estudos sobre argumentação ao longo da história, compreendem-na, 

relacionando-a e designando-a como “Nova Retórica”. Esse novo olhar implica 

entender a argumentação como o expansionismo de modelos de razão que se 

pretendem únicos, perfeitos, que delimitam os domínios do conhecimento em 

racionais ou não (LEMGRUBER; OLIVEIRA, 2011, p.29). Esses teóricos enfatizam o 

extenso território da linguagem não formalizada que existe na vida que se vive.  

Liberali (2013, p.21-23) ressalta que a pesquisa de Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1958/2005) “torna-se extremamente relevante para a compreensão das 
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formas de apresentação da argumentação e sua articulação na produção 

argumentativa”, uma vez que esses autores retomam de maneira reflexiva a 

argumentação dialética. Por outro lado, Liberali argumenta que mesmo sendo 

“profícuos” na maneira de discutir a argumentação não aprofundam os estudos 

sobre alguns “aspectos tais como o contexto, o auditório e a linguagem em uso”.    

Ainda no dizer de Liberali (2013, p.44), normalmente, a argumentação é 

compreendida como uma tentativa de persuadir; porém, se estamos em busca de 

uma produção criativa, 

 

A argumentação estaria ligada a situações para a colaboração entre 
parceiros, ou seja, para a produção de objetos compartilhados 
(significados). (...) Nesse sentido, a argumentação é entendida como 
essencial na produção de compreensões criativamente inovadoras 
da realidade.  

 

 Como se observa, a argumentação contribui com um olhar mais amplo acerca 

de atividades propostas pelo professor em sala de aula, sejam leituras, debates, 

produção de texto e, fundamentalmente, as situações de colaboração dão ênfase a 

uma visão do mundo bem mais reflexiva. Dessa forma, é importante que o professor 

compreenda o papel da argumentação, pois, assim, ele irá criar um movimento 

dialógico em que os significados são compartilhados, focalizando ações criativas 

entre seus alunos.  

 Na mesma direção, Pontecorvo (2005, p. 81) discute que “o ato de 

argumentar torna-se mais interno à contribuição de cada participante do diálogo, 

como se a posição alternativa e a possível oposição fossem interiorizadas”. Nesse 

sentido, é basilar a construção social do pensamento em contextos de discussão em 

sala de aula, porque compreendo que os alunos, em interação, como os dados 

desse estudo revelam, carregam as marcas de interações anteriores e que a 

produtividade dessa discussão colabora com um aprender por meio da 

argumentação.   

 Desse modo, a linguagem organizada pela argumentação pode contribuir com 

a produção colaborativa de conhecimentos, modos de agir e transformação das 

ações dos futuros professores, alunos do Curso de Letras, que participaram do GE. 
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 Na próxima seção, reflito sobre a formação de conceitos, tendo como base os 

estudos de Vygotsky (1934), Holzman (2002), entre outros. 

 

2.2.1 Formação de Conceitos em Grupo de Estudos  

 

 Nesta seção, reflito sobre a formação dos conceitos científicos e cotidianos, 

tendo como base teórica as discussões de Vygotsky (1934) e Holzman (2002), 

entre outros. Considero que a discussão de conceitos colabora com a relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento, bem como contribui para a compreensão crítica 

dos participantes desta pesquisa sobre o ensino-aprendizagem de gramática na 

escola. 

 Vygotsky (1934, p.48) enfatiza que o foco central da formação de conceitos é 

o movimento dos caminhos pelos quais esse processo se realiza, uma vez que 

“todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os signos 

constituem o meio básico para dominá-las e dirigi-las”. Central, nesse processo, é o 

papel da linguagem, que medeia e relaciona as ações dos participantes. Nesse 

sentido, a discussão dos conceitos científicos e cotidianos nos estudos de 

Vygotsky, bem como nesta pesquisa, volta-se para a relação entre a aprendizagem 

escolar e o desenvolvimento cognitivo-afetivo dos participantes.   

 Ao explicar sua concepção de conceito, Vygotsky (1934/2001, p. 246) enfatiza 

que:  

 

A soma de certos vínculos associativos formados pela memória é 
mais do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de 
pensamento que não pode ser aprendido por meio de simples 
memorização, só podendo ser realizado quando o próprio 
desenvolvimento mental da criança já houver atingido o seu nível 
mais elevado. 

  

 Essa crítica de Vygotsky se movimenta em direção a três abordagens teóricas 

ao discutir os conceitos cotidianos e científicos, pois ele os relaciona com a 

aprendizagem, que é fonte do desenvolvimento dos conceitos científicos. Apresento, 

a seguir, o quadro com essas três abordagens sobre desenvolvimento e 

aprendizagem equivocadas, apontadas por Vygotsky, e sua relação com a formação 

de conceitos (1934/2001): 
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Quadro 2: Três perspectivas sobre desenvolvimento e aprendizagem 

Perspectivas 
teóricas sobre o 

desenvolvimento e 
a aprendizagem 

 
Discussão em foco 

 

 
Crítica de Vygotsky 

 
A perspectiva 

separatista 
(Newman e Holzman, 

2002) 

 Teórico: Piaget 
 A aprendizagem e o 

desenvolvimento são 
dois processos 
interdependentes. 

   O desenvolvimento deve 
completar determinados 
ciclos, deve concluir 
determinados estágios 
para que a 
aprendizagem se torne 
viável. 

   O desenvolvimento cria 
as possibilidades, a 
aprendizagem as 
realiza. 

 

 “É como se a aprendizagem 
colhesse os frutos, mas se 
constitui indiferente ao 
desenvolvimento” (1934/2001, 
p.299). 

 

Construção de conceitos nessa abordagem: “As crianças que não passaram pelo 
ensino escolar desenvolvem todas as formas superiores de pensamento, acessíveis ao 
homem, e revelam toda a plenitude das possibilidades intelectuais na mesma medida que 
as crianças que passaram pela aprendizagem na escola”. (1934/2001, p.297) 
Os conceitos científicos antes deslocam os espontâneos e ocupam seu lugar do que são 
gerados por eles, transformando-os. 

 
 
O associacionismo. 

A reflexologia 

Teóricos: William James e 
Thorndike 

 Aprendizagem e 
desenvolvimento são 
idênticos.  

 Aprendizagem é 
desenvolvimento.  

 O desenvolvimento 
acontece no momento 
em que se aprende. 

  

Não há como perguntar se há 
relações entre o desenvolvimento e 
aprendizagem, uma vez que 
desenvolvimento é aprendizagem e 
aprendizagem é desenvolvimento. 

Construção de conceitos nessa abordagem: 
O processo de desenvolvimento do intelecto da criança, para a reflexologia, não passa de 
acumulação gradual de reflexos condicionados. Essa teoria sempre parte da hipótese 
segundo a qual a aprendizagem e o desenvolvimento transcorrem como dois processos 
paralelos em sincronia ou sincronizados, coincidindo no tempo. 

 
 

Posição 
intermediária 

Teórico: Koffka 
 É necessário distinguir o 

desenvolvimento enquanto 
maturação e também 
como aprendizagem.  

Há uma confusão, pois apresenta 
o problema que constituiu as 
duas primeiras abordagens 
anteriores. 
“Essa teoria parte de uma 
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 concepção radicalmente dualista 
de desenvolvimento” (1934/2001, 
p.302). 

Construção de conceitos nessa abordagem: Essa teoria mantém as duas concepções 
anteriores sobre a relação temporal entre aprendizagem e desenvolvimento, uma vez “que 
combina os dois pontos de vista e distingue maturação e aprendizagem” (1934/2001, 
p.304). 
Para Vygotsky, essa abordagem traz algo novo: A concepção da aprendizagem como 
processo estrutural e conscientizado e, assim, ela reestrutura o próprio desenvolvimento. 

 
A proposta de 

Vygotsky 

 A aprendizagem está sempre adiante do desenvolvimento. 
Vygotsky compreende-a como um processo estrutural e 
conscientizado. “A aprendizagem pode produzir mais no 
desenvolvimento que aquilo que contém em seus resultados 
imediatos” (1934/2001, p.305). 
 

Construção de conceitos nessa abordagem: “No momento da assimilação de alguma 
operação aritmética, de algum conceito científico, o desenvolvimento dessa operação e 
desse conceito não termina, mas apenas começa. A curva do desenvolvimento não 
coincide com a curva do aprendizado do programa escolar” (1934/2001, p.324). O basilar é 
que a aprendizagem constitui-se sempre à frente do desenvolvimento.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Para Newman e Holzman (2002, p.77), o estudo de Vygotsky sobre o 

percurso do desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos se constitui 

como um excelente exemplo da aprendizagem conduzindo o desenvolvimento. 

Dessa forma, para esses autores “uma consequência da aprendizagem conduzir o 

desenvolvimento na ZPD é a crescente capacidade de se envolver em atividades 

volitivamente e com consciência”. Em outras palavras, as discussões e pesquisas de 

Vygotsky evidenciam a natureza social e volitiva da consciência.  

 Nessa direção, Vygotsky (1934/2001, p. 325) explica que “a tomada de 

consciência e a apreensão ocupam o primeiro plano no desenvolvimento de igual 

maneira na aprendizagem da gramática e da escrita”. Esses dois movimentos 

deveriam ocupar o foco do nosso estudo quando a análise dos conceitos científicos 

estivesse em questão. Outro ponto importante ressaltado por esse teórico se 

direciona ao pensamento abstrato, que, em sua reflexão, “se desenvolve em todas 

as aulas, e esse desenvolvimento de forma alguma se decompõe em cursos 

isolados de acordo com as disciplinas em que se decompõe o ensino escolar” 

(idem). 

 Essa abstração acontece a partir da adolescência: “No que tange à forma 

superior de pensamento, acessível à mente humana, essa idade é também 
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transitória, e o é em todos os outros sentidos” (p.229). Vygotsky explica que 

ninguém pensa sempre por conceitos, nem os adultos. Logo, é possível, com certa 

constância, que o pensamento transcorra do nível do pensamento completo 

complexo até chegar às formas mais elementares.  Essa característica efêmera do 

pensamento do adolescente é compreendida ao tomar o conceito não como forma 

acabada, mas, principalmente, na ação, no processo de construção. Vygotsky 

(1934/2001, p.229) exemplifica essa questão da seguinte maneira:  

 

A primeira coisa que merece ser ressaltada neste campo é a 
profunda discrepância que, no experimento, se manifesta entre a 
formação do conceito e a sua definição verbal. Essa discrepância se 
mantém em vigor não só no pensamento do adolescente, mas 
também do adulto, mesmo em um pensamento às vezes sumamente 
evoluído. A existência de um conceito e a consciência desse conceito 
não coincidem quanto ao momento do seu surgimento nem quanto 
ao seu funcionamento. O primeiro pode surgir antes e atuar 
independentemente do segundo. A análise da realidade fundada em 
conceitos surge bem antes que a análise dos próprios conceitos. 

  

Para esta pesquisa, estar atenta a essas discrepâncias durante as discussões 

teóricas e práticas sobre três visões de gramática foi uma questão importante para a 

compreensão dessas diferentes perspectivas e sua relação com o ensino-

aprendizagem de gramática na escola e, fundamentalmente, para a transformação e 

aquisição de novos modos de agir intencionalmente comprometidos com a 

transformação do ensino. 

 Central nessa discussão é a relação entre os conceitos cotidianos e 

científicos como apresentada por Vygotsky (1934/2001, p.254). Para ele, a 

experiência pessoal do aluno e a aprendizagem em sala de aula colaboram com o 

desenvolvimento desses dois tipos de conceitos que se relacionam e se influenciam 

continuamente. Nessa direção, lança uma crítica a Piaget, uma vez que a teoria 

Piagetiana considera que “os conceitos não espontâneos da criança, que se 

formaram sob a influência dos adultos que a rodeiam, refletem não tanto as 

peculiaridades do pensamento infantil quanto o grau e o caráter de assimilação das 

ideias dos adultos”.       

Vygotsky (1934/2001, p.74) argumenta que esses conceitos constituem-se no 

mesmo processo, mesmo que se desenvolvam, ampliem-se e tenham como base 
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condições externas e internas distintas e motivadas por problemas diferentes. Para 

ele, “a mente se defronta com problemas diferentes quando assimila os conceitos na 

escola e quando é entregue aos seus próprios recursos”.  

De fato, há uma relação dialética entre esses dois conceitos. Em outras 

palavras, um conceito científico se constitui com base em um conceito espontâneo, 

que se transforma e se amplia à medida que se aproxima de um conceito científico. 

Assim, ocorre o desenvolvimento de um processo único de formação de conceitos, 

que se configura sob diferentes condições internas e externas, mas permanece 

indiviso por sua natureza.  

 Newman e Holzman (1993/2002, p.81) alinham-se às discussões de Vygotsky 

sobre a formação de conceitos e os caracterizam como estando profundamente 

conectados, apesar de se moverem para direções opostas. Segundo os autores,  

 

O desenvolvimento de um é necessário para o desenvolvimento do 
outro e também leva a seu próprio desenvolvimento ulterior. Sua 
relação através do desenvolvimento transforma não somente cada 
uma de suas trilhas “separadas”, mas a totalidade dos processos 
mentais da criança. 

 

 É importante, ainda, salientar que o significado de uma palavra nova não se 

constitui como uma finalização; entretanto, é o princípio do desenvolvimento de um 

conceito. Assim, os estudos vygotskyanos (1934/2001, p.394) enfatizam que, nesse 

período, ela se constitui como uma palavra imatura. Desse modo, “o gradual 

desenvolvimento interno do seu significado redunda também no amadurecimento da 

própria palavra”.   

 Em consonância com Vygotsky e Newman e Holzman, considero importante, 

como já apontei, a centralidade da organização argumentativa da linguagem em 

contextos colaborativos para o desenvolvimento da percepção consciente, no 

processo de construção de conceitos científicos. Dessa maneira, a formação de 

conceitos, para esta pesquisa, é fundamental, porque durante o os encontros do 

Grupo de Estudos os participantes construíram conceitos de gramática e sua relação 

com o ensino-aprendizagem de gramática na escola. 

 Engeström (2013, p.725-726), em suas pesquisas atuais, destaca ser 

importante que o processo de formação de conceitos se construa fora da esfera 
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escolar ou de laboratórios. Na visão desse pesquisador, além desses muros, as 

pessoas se deparam com novas dificuldades e, assim, esse espaço torna-se fértil, 

no sentido de promover diferentes questionamentos em direção à formação de 

conceitos: “Como você chama isso? Como você o entende? Como você cria um 

conceito que faria sentido e daria mais coerência a esse fenômeno”? 

Para Engeström, pessoas de diferentes culturas e de várias partes do mundo, 

na atualidade, estão refletindo sobre os mesmos assuntos. Se pensássemos no 

Brasil, por exemplo, uma multiplicidade de assuntos estaria em questão, como: o 

aumento da tarifa de energia, a falta de impunidade, o preço dos combustíveis, a 

corrupção, o entrave do processo do FIES para acadêmicos, ingressantes e 

veteranos, entre outros. “Assim, a formação de conceito nesse nível é algo em que 

as pessoas comuns de diferentes profissões estão engajadas e interessadas em 

descobrir formas de entender e de facilitar esse tipo de formação de conceito no 

natural” (ENGESTRÖM, 2013, p.726). 

 Os estudos de Engeström (2013), também, apontam que um conceito só se 

torna conceito, ao conseguir certa estabilidade. Isso não precisa acontecer de 

repente, mas aos poucos, e essa ação conjunta contribui com múltiplos olhares para 

a mesma direção. Nessa perspectiva, acredito que não apenas a escola, mas 

sociedade, família, grupo de amigos, pais, mães, filhos, as pessoas devem participar 

desse debate, e, assim, esclarecer, os conceitos.  

 Na próxima seção, reflito sobre os conceitos de sentido e significado. Essa 

discussão é relevante, pois me ajudará a responder a primeira pergunta desta 

pesquisa: “Quais são os sentidos e significados atribuídos pelos participantes 

(professora-pesquisadora, profª Si e  alunos do Curso de Letras) a conceitos de 

gramática e de ensino-aprendizagem de gramática, ao longo do projeto?”. Para isso, 

tenho como base as discussões teóricas de Vygotsky (1934), Bakhtin e seu Círculo 

(1929/2004, 1952-53/1979), Magalhães (2004, 2009, 2011), Liberali (2009, 2011, 

2013), entre outros. 
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2.2.2   Sentidos e Significados 

 

 Os conceitos de sentido e significado são muito discutidos tanto na obra de 

Vygotsky (1934), na perspectiva psicológica, quanto em Bakhtin e seu Círculo 

(1929/2004; 1952-53/1979), na perspectiva linguística, e por pesquisadores do 

contexto contemporâneo (Magalhães, 2004, 2009, 2011; Liberali, 2009, 2011, 2012), 

entre outros. 

 Esses conceitos são também foco desta pesquisa, uma vez que, como 

enfatizado, este estudo, mais especificamente, visa investigar os sentidos e 

significados atribuídos ao ensino-aprendizagem de três visões de gramática, 

compartilhados entre a pesquisadora, a professora Si e os alunos do Curso de 

Letras que participaram do Grupo de Estudos, criando espaços de transformação 

em que todos se questionem e aprendam juntos. 

 Liberali (2009, p.103) destaca algumas semelhanças entre Vygotsky e Bakhtin 

e argumenta que:  

 

These similarities lead us to the discussion of the Russian distinction 
used by both authors for the terms znachenie (translated into English 
as meaning for both Vygotsky and Bakhtin) and smysl (translated as 
sense for Vygotsky and as theme for Bakhtin)10. 

 

 No dizer de Vygotsky (1930, p. 465), por um lado, “o sentido é sempre uma 

formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. 

O significado é apenas uma dessas zonas do sentido que a palavra adquire no 

contexto de algum discurso e, ademais, uma zona mais estável, uniforme e exata”. 

Além disso, segundo o teórico, o sentido real de uma palavra é sempre instável, pois 

em determinada situação ela adquire um sentido e, em outra, assume outro. 

Na mesma direção, Bakhtin (1952-53/1979) afirma que o tema (smysl) é 

único, porque, cada vez que um enunciado é produzido, ele tem um sentido, não 

repetível. Já a significação constitui-se pelos elementos da enunciação, que são 

                                                           

10
 Essas semelhanças levam-nos para a discussão da distinção russa usada por ambos os autores 
para os termos znachenie (traduzido para o inglês tanto como sentido para Vygotsky quanto para 
Bakhtin) e smysl (traduzido como sentido para Vygotsky e para Bakhtin como tema). Tradução 
minha. 
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frequentes e similares; logo, repetíveis. Para esse autor, o tema é a expressão da 

situação histórica concreta em que se pronuncia um enunciado. A significação da 

enunciação, ao contrário, pode ser analisada em um conjunto de significações 

ligadas aos elementos linguísticos que a compõem, como a relação morfológica, 

fonológica, entonação. No modo de ver de Bakhtin, o tema só pode ser alcançado 

em uma situação sócio-histórica concreta, na inteireza da enunciação. 

Explicitando o que Bakhtin conceitua como “enunciado”, Brait (2012, p.04) 

sinaliza que o discurso se constrói sempre em forma de enunciados que possuem 

características estruturais delimitadas e fronteiras bem definidas. Nesse caminho, a 

autora ressalta que “a natureza do enunciado não se confunde com uma unidade de 

nível superior às demais estudadas pela Linguística (fonema, morfema, frase), 

implica sujeitos, juízo de valor, compreensão responsiva”. Nessa perspectiva, o que 

delimita a forma e o significado do enunciado são o estilo e o modo como se 

estabelecem as relações sociais que, na situação imediata da interação 

comunicativa, o eu espera do outro uma atitude responsiva. Um enunciado nasce 

em resposta a outro enunciado e pressupõe uma nova resposta. 

 Liberali (2009, p.47), ao discutir os conceitos de sentido e significado, aponta 

que:  

 

A definição do significado pode ser até menos abrangente que a do 
sentido, uma vez que para encontrar os pontos em comum que 
tornam o significado partilhável, o ser humano precisa assumir 
alguns pontos dos sentidos e deixar outros de fora para, 
dialeticamente, realizar algo em comum. 

  

 Nesse âmbito, criar um espaço colaborativo crítico em sala de aula é 

fundamental para que os participantes desta pesquisa compreendessem os sentidos 

que todos atribuem ao objeto em discussão, avaliassem as informações colocadas 

em discussão sobre determinado assunto e pudessem, no coletivo, compartilhar 

novos significados. Em outras palavras, construir um espaço de confiança e respeito 

entre os participantes, em que, segundo Magalhães (2011, p.69), “intencionalmente, 

escutem uns aos outros e, com base em valores e necessidades, receios, dúvidas, 

concordem e discordem em relação a seus próprios sentidos, quanto ao objeto em 
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construção, e aos outros, repensam a si mesmos”, é importante e necessário nesse 

processo. 

 Assim, na perspectiva de Vygotsky, os significados das palavras não são 

formações abstratas; pelo contrário, são dinâmicos e se transformam nas relações 

sociais. O significado mostra-se mais estável e preciso, apenas como uma das 

zonas do sentido. O sentido, por sua vez, se configura como o resultado de todos os 

eventos psicológicos, de cunho pessoal, que a palavra desperta na consciência 

humana. Para Vygotsky (1934, p.125), “esse enriquecimento das palavras que o 

sentido lhes confere a partir do contexto é a lei fundamental da dinâmica dos 

significados das palavras”, uma vez que, inserida em um contexto real, a palavra 

pode ter um significado diferente daquele que teria se fosse analisada isoladamente. 

Desse modo, a palavra passa a ter um sentido apenas quando se insere em um 

contexto sócio-histórico específico, o que traz a importância da clara descrição dos 

contextos em que os dados da pesquisa estão inseridos.  

 Vygotsky (1934/2001, p.463), em sua obra, discute de forma mais abrangente 

o significado do que o sentido: 

 

O sentido real de uma palavra é inconstante, pois, em contextos 
diferentes a palavra muda facilmente de sentido. (...) Tomada 
isoladamente no léxico, a apalavra tem apenas um significado. Mas 
este não é mais que uma potência que se realiza no discurso vivo, no 

que o significado é apenas uma pedra no edifício do sentido.  
 

Assim, o significado da palavra contribui com o estudo da relação entre o 

pensamento e a linguagem. A palavra, nesse contexto, não se direciona a um objeto 

isolado, mas a um todo de objetos; por isso, Vygotsky (1995, p.21) salienta que a 

palavra está imbricada em generalizações. Segundo esse autor, “generalização é 

um ato extraordinário que reflete a realidade de forma radicalmente distinta de como 

refletem as sensações e percepções imediatas”. Desse modo, uma palavra sem 

significado não é uma palavra, torna-se um som vazio, afastando-se do movimento 

da linguagem. Consequentemente, o significado é uma marca característica e 

fundamental da palavra. 
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Já Bakhtin (1952-53, 1979, p.381) explica que o sentido sempre existe em 

resposta às perguntas: “E aquilo que não responde a nenhuma pergunta não tem 

sentido para nós”. Para esse teórico, no significado vive uma potência de sentido: 

 
O sentido é potencialmente infinito, mas pode atualizar-se somente 
em contato com outro sentido (do outro), ainda que seja com uma 
pergunta do discurso interior do sujeito da compreensão. (...) Um 
sentido atual não pertence a um só sentido, mas tão somente a dois 
sentidos que se encontraram e se contactaram. Não pode haver um 
sentido único (um). Por isso não pode haver o primeiro nem o último 
sentido, ele está sempre situado entre os sentidos.  

 

 Assim, esse movimento dialógico se amplia e se renova a cada troca social. 

Com a ajuda de outros sentidos, há aprofundamento e produção de novos sentidos, 

num movimento de superação do velho, que o constitui: “Todo sentido festejará um 

dia seu renascimento” (BAKHTIN, 1952-53/1979, p.414). 

 Nesse quadro, é possível compreender como cada um dos participantes 

desta pesquisa estará interpretando as visões de gramática estudadas. Além disso, 

como os mesmos se constituíram de formas diversas, certamente atribuirão sentidos 

próprios às relações do coletivo, o que possibilitará a compreensão dos sentidos 

iniciais, dos significados cristalizados que se repetem ou se transformam à medida 

que se cria um espaço colaborativo crítico entre os participantes e que haja 

compartilhamento de novos significados.  

 Importante nesse processo é o conceito de mediação, como já salientamos ao 

discutir outros conceitos vygotskyanos. Tal importância reside no fato de a 

comunicação imediata entre consciências não impraticável só fisicamente, mas 

também psicologicamente. Isto só pode ser atingido por via indireta, por via 

mediada.  

 Nesse quadro, para Vygotsky (1934/2001, p.479): 

 

Essa via é uma mediação interna do pensamento, primeiro pelos 
significados e depois pelas palavras. Por isso o pensamento nunca é 
igual ao significado direto das palavras. O significado medeia o 
pensamento em sua caminhada rumo à expressão verbal, isto é, o 
caminho entre o pensamento e a palavra é um caminho indireto, 

internamente mediatizado.  
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 Nessa perspectiva, compreendo que o pensamento é mediado por signos 

(externos) e por significados (internos). Como, também, que nos estudos de 

Vygotsky (idem), o pensamento não se constitui como a última instância em todo 

esse processo, mas o próprio pensamento não se surge de outro pensamento, 

nasce “do campo da nossa consciência que o motiva, que abrange os nossos 

pendores e necessidades”.  

 Na próxima seção, reflito sobre o conceito de agência por compreender, 

durante a produção de dados desta pesquisa, que os participantes, aos poucos, 

foram transformando seus modos de agir. 

 

2.2.3   Agência relacional e agência transformativa 

 

 Nesta seção, discuto o conceito de agência relacional e de agência 

transformativa, uma vez que se torna importante compreender o desenvolvimento do 

agir intencional dos participantes desta pesquisa. Como aportes teóricos, alinho-me 

às discussões de Edwards (2005), Engeström (2013), Engeström e Sannino (2013), 

Magalhães (2004, 2011), entre outros. 

 Edwards (2005, p.172), ao discutir formação de professores com base nas 

discussões de Vygotsky sobre a centralidade da colaboração crítica para a 

aprendizagem e desenvolvimento profissional, diz que a agência relacional envolve 

a capacidade dos participantes de uma interação de oferecem apoio e de pedirem 

apoio aos outros. Para a autora, a agência relacional é “a capacidade de trabalhar 

com os outros para expandir o objeto em construção e tentar transformá-lo, 

reconhecendo e tendo acesso a recursos que outros trazem, à medida que 

respondem e interpretam o objeto”.  

 Nessa direção, a agência relacional considera o outro como um recurso que 

prolonga e expande a ação individual. Essa questão é importante nesta pesquisa, 

uma vez que aponta uma prática sistemática de organização de linguagem, que já 

salientamos, apoiada na colaboração na organização das relações no Grupo de 

Estudos. 

 Edwards também discute a agência relacional na trilha da compreensão de 

negociações e reconfigurações de tarefas sugeridas por Engeström e Middleton 
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(1996). Além disso, ela compreende essa agência como uma capacidade que pode 

ser aprendida e provocada em diferentes situações, configurando-se como um 

movimento que pode aparecer em contextos formais e informais e com pessoas 

conhecidas ou ainda desconhecidas. Tal fato torna essa discussão central, uma vez 

que a agência relacional não é meramente uma questão de raciocínio dialógico e 

dialético, mas de negociação colaborativa.  

 Na mesma direção, Engeström (2013, p.724), entrevistado por Lemos, 

Pereira-Querol e Almeida, discute o conceito de agência, questionando visões 

anteriores de que qualquer ação do ser humano possa ser uma ação ativa, o que, de 

certa forma, pode gerar banalização e trivialidade do conceito de agência. Dessa 

forma, ele se apoia nas discussões de Giddens (1986), que reflete sobre estrutura 

versus agência. Para Engeström, a agência deve ser analisada em relação às 

estruturas, uma vez que os homens podem agir de maneira real e produtiva com 

essas estruturas e, assim, interagir mais no coletivo, transformando atividades.   

 O foco da discussão de agência, para Engeström (2013, p.724), está no 

conceito de agência transformadora, para salientar ações que intencionalmente 

funcionam de forma transformativa em relações coletivas. Em suas palavras: 

 

A agência transformativa deve ser entendida como ações 
específicas, não cada ação, mas apenas ações muito específicas 
que têm um potencial de transformação. Por exemplo, resistir e 
criticar, ou identificar possibilidades ou modelar e visualizar o futuro, 
ou se comprometer com ações para mudar a situação, ou na verdade 
realizar essas ações.  

 

Engeström, ao conceituar agência, enfatiza a força de ações específicas na 

direção de transformações coletivas, e o jogo discursivo de alternância, apontado no 

final da citação acima, contribui para que se evidencie o amplo campo de atuação 

das pessoas frente ao movimento de agência. Desse modo, compreendo, neste e 

para este estudo, o conceito de agência como um agir de forma intencional, em que 

os participantes se envolvem dialeticamente nas interações coletivas e, assim, 

podem pensar, refletir sobre novas formas de ensinar e aprender gramática em sala 

de aula. 

Vale ressaltar que a agência relacional (EDWARDS, 2005) pode contribuir 

para a aprendizagem profissional de forma transformadora.  Nessa perspectiva, na 
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formação pré-serviço, as agências relacional e transformativa podem criar espaços 

para partilha, negociação de significados, resolução de problemas. Dessa forma, 

compreendo essas agências como um agir intencional que abarca a concepção de 

pesquisa crítica e colaborativa e, também, as discussões de Vygotsky sobre as 

relações dialéticas e as de Bakhtin sobre as relações dialógicas. 

 Refletir sobre agência relacional, agência transformativa e agência como um 

agir intencional se direciona a uma pesquisa crítica e colaborativa e aos estudos de 

Vygotsky acerca das relações dialógicas e dialéticas no contexto escolar; 

evidenciado quando esse autor discute a ZPD e significado e desenvolvimento, pois 

a agência transformativa propicia esse desenvolvimento. 

Na próxima seção, discuto a importância da gramática na formação de futuros 

professores e, em seguida, relaciono três visões de gramática com concepções de 

linguagem. 

 

2.3    Gramática na formação crítica de futuros professores  

 

 A história nos mostra que o ensino de gramática na escola, na maior parte 

das vezes, não se pautou em uma teoria de gramática, mas na aprendizagem de 

descrição da língua, repleta de normalizações. 

 Segundo Geraldi (2010, p.185-186), “aprender a definição de uma classe e 

depois procurar exemplares desta classe é um exercício mecânico e normalmente 

de difícil de resolução”. O autor acredita que há boas intenções quanto ao ensino de 

gramática na atualidade, mas sempre acabam por cair no normativismo; por isso, ele 

aponta que “o ensino de gramática tal como ele se dá na escola é uma perda tempo 

lastimável”. Na mesma direção, Brait (2013, p.14) afirma que um ensino de 

gramática que não contribua para que o aluno compreenda seu uso na vida, na 

produção de texto, não poderia dar frutos. 

 Assim como Geraldi (2010, p.186), é possível analisar, também, que “há 

muito para se refletir sobre a linguagem e sobre o funcionamento da língua 

portuguesa”, na direção de um ensino que coopere com o desenvolvimento da 

competência linguística dos falantes da língua, com a convivência com 

textos/discursos variados e, principalmente, que potencialize constantes discussões 
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acerca dos recursos linguísticos que podem ser utilizados na produção de texto. 

Como se observa, o modo como o professor concebe a linguagem altera a 

estruturação de seu trabalho em sala de aula. 

 Nessa perspectiva, torna-se ser importante relacionar concepções de 

linguagem – as quais se movimentam no percurso sócio-histórico cultural dos 

estudos da linguística, linguística textual e da linguística aplicada – com o ensino-

aprendizagem de gramática na escola, posto que, nesta tese, os participantes desta 

pesquisa, em sua maioria, estão em situação pré-serviço. Assim, compreender a 

concepção que cada um carrega acerca da linguagem se volta diretamente para o 

ensino-aprendizagem de gramática e para a formação de futuros professores no 

Curso de Letras. 

 As reflexões sobre concepções de linguagem, direcionadas ao ensino de 

Língua Portuguesa, são tratadas por diferentes teóricos no contexto atual. Faraco 

(2005) explica que há três concepções tradicionais, ou seja, a linguagem como um 

conjunto de regras, a linguagem como um conjunto de expressões tidas como 

corretas e, por último, a linguagem como uma mera expressão do pensamento. 

Compreender a linguagem nessas perspectivas afasta-a das trocas sociais dos 

falantes, uma vez que ela não integra uma realidade social e concreta. Além disso, 

esse autor compreende a linguagem “como um conjunto aberto e múltiplo de 

práticas sociointeracionais, orais ou escritas, desenvolvidas por sujeitos 

historicamente situados” (p.54). Em outras palavras, a linguagem se constituiu nas 

relações sociais.  

 Geraldi (1984), em “O texto na sala de aula”, apresentou, também, três 

concepções de linguagem e as relacionou ao ensino de língua materna. Para esse 

autor, a linguagem como expressão do pensamento se agrega aos estudos 

tradicionais. Já a linguagem como instrumento de comunicação se constitui como 

um conjunto de signos articulados por regras gramaticais. Apontou, também, em 

consonância com Faraco, uma concepção de linguagem como uma forma de 

interação, na qual os sujeitos participam do diálogo e a linguagem passa a ser um 

espaço de interação humana. 

 Na sequência, discuto um pouco mais sobre essas diferentes concepções de 

linguagem. São elas: linguagem como expressão do pensamento, linguagem como 
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meio para comunicação e a concepção dialógica da linguagem; voltadas para o 

ensino-aprendizagem de gramática. Essa discussão é necessária, porque, apoiado 

em um conceito de linguagem, o professor direciona suas ações pedagógicas e, da 

mesma maneira, o ensino de gramática. As discussões, a seguir, têm como base 

teórica os estudos de Saussure, Chomsky, Bakhtin e Voloshinov (1929/2004; 1952-

53/1979), Lyons (1979), Geraldi (1984; 2010), Possenti (1996), Perfeito (2007); entre 

outros. 

 

 

2.3.1  

 

 

No cerne do conceito de linguagem como expressão do pensamento está a 

compreensão de que a expressão do pensamento se constitui no interior da mente 

de cada ser humano, o qual exterioriza unicamente uma tradução do que pensa. E 

por outro lado, “somos levados a afirmações – correntes – de que pessoas que não 

conseguem se expressar, não pensam” (GERALDI, 1984, p. 43).  

Esse conceito configurou-se com o advento de Port-Royal11, cujos estudos se 

apoiam na compreensão de que a natureza da linguagem é racional, ou seja, há leis 

e regras para serem seguidas por todos os falantes. Essas leis não apenas 

organizam o pensamento e a linguagem, como também atuam com normas 

gramaticais, tanto para a fala como para a escrita, e estão imbricadas nos estudos 

linguísticos tradicionais, relacionados ao que chamamos de gramática normativa ou 

tradicional (GERALDI, 1984). A gramática de Port-Royal tem como intenção 

fundamental apontar a língua como um produto da razão (LYONS, 1979). Nessa 

concepção, ideias claras são expostas de forma precisa e transparente. A meta 

dessa gramática era a criação de uma gramática ideal, universal e lógica, que não 

apresentasse equívocos e ambiguidades. 

                                                           

11
A Grammaire générale et raisonnée (1660), conhecida como Gramática de Port-Royal, é 
reconhecida como uma das primeiras gramáticas a se preocupar com o caráter universal da 
linguagem.  

Linguagem como expressão de pensamento 
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Bakhtin/ Voloshinov (1929/2004, p. 72-73) enfatiza que essa primeira 

tendência, apontando quatro proposições: 

 

1. A língua é uma atividade, um processo criativo ininterrupto de construção 
(“energia”), que se materializa sob a forma de atos individuais da fala. 

2. As leis da criação linguística são essencialmente as leis da psicologia 
individual. 

3. A criação linguística é uma criação significativa, análoga à criação 
artística.  

4. A língua, enquanto produto acabado (“ergon”), enquanto sistema estável 
(léxico, gramática, fonética), apresenta-se como um depósito inerte, tal 
como a lava fria da criação linguística, abstratamente construída pelos 
linguistas com vistas a sua aquisição prática como instrumento pronto a 
ser usado.  

   

 Nessa perspectiva, o ser humano já nasce com a capacidade de exteriorizar 

seu pensamento, o qual é gerado no seu psiquismo. Em outras palavras, se ele não 

consegue organizar seu pensamento, sua linguagem ficará comprometida; 

apresentando-se desordenada e descontextualizada.   

Perfeito (2007) argumenta que essa concepção de linguagem é um princípio 

sustentado pela tradição gramatical grega, passando pelos latinos, pela Idade Média 

e pela Moderna, teoricamente só rompida no início do século XX, de forma efetiva, 

por Saussure (1969). Nessa direção, é possível compreender que havia a crença de 

que pensar bem e falar bem era suficiente para os registros escritos.  

 

  

O ensino-aprendizagem de gramática nessa abordagem 
 

 

A compreensão da linguagem como expressão do pensamento promove um 

estudo de gramática normativa (ou prescritiva), ou seja, atrela-se ao ensino-

aprendizagem de conceitos e regras e resguarda o aprendizado da norma culta. 

Dessa forma, o professor ensina o português “correto” e tudo que se distancia dessa 

norma é considerado erro. Trata-se de uma abordagem descritiva da linguagem, que 

se preocupa em compreender e descrever regras intrínsecas ao funcionamento das 

línguas, em lugar de estudar as regras em processos de interacionais. Nessa 
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perspectiva, a língua é considerada em seu aspecto prescritivo que, 

fundamentalmente, precisa ser reproduzido de forma correta e coesa, similarmente a 

uma forma idealizada.   

 O trabalho com gramática, nessa compreensão de linguagem, recai sobre um 

ensino-aprendizagem mecânico em que o aluno estuda a gramática tradicional. Isso 

equivale a dizer que o trabalho do professor é prescrever códigos que nem sempre 

correspondem ao uso real da linguagem, mas apenas a um único uso da língua, 

focando apenas a língua escrita. 

 Possenti (1996) argumenta que a gramática normativa exclui de sua 

consideração todos os fatos que divergem da variante padrão, compreendendo-os 

como "erros", "vícios de linguagem" ou "vulgarismos", uma vez que a intenção 

principal é estudar o padrão linguístico. Esse linguista lembra, ainda, que 

encontramos gramáticas em que há sessões destinadas a classificar os "vícios" de 

linguagem, sem uma reflexão crítica acerca do uso da linguagem. 

 Semelhantemente, Travaglia (2002, p. 38) discute que esse ensino “é, ao 

mesmo tempo prescritivo, pois cada „faça isso‟ corresponde a um „não faça isso‟ (...) 

e só privilegia, em sala de aula, o trabalho com a variedade escrita culta da língua”. 

Desse modo, a linguagem escrita é utilizada como uma ferramenta para o ensino-

aprendizagem do que é correto, ou seja, o discurso oral do falante não encontra 

espaço em sala de aula.  

 Nesse âmbito, acredito que a oralidade precisa ser entendida como uma 

atividade, ou seja, como uma estratégia pedagógica em sala de aula que se 

distancia de posturas monológicas e pode colaborar com a organização da 

linguagem em diferentes situações sociais.  

 Faraco e Castro (1999) apontam que há um longo tempo, os linguistas vêm 

participando de debates e contribuem de forma original com a crítica ao modo como 

a escola trata o ensino de linguagem. Os linguistas revelam as fragilidades 

encontradas no ensino tradicional, quando o professor entra em contato com as 

diferenças culturais e linguísticas dos alunos que estão na escola da rede pública 

brasileira. Para esses autores, o foco principal da crítica dos linguistas sobre o 

ensino de língua materna se dirige às escolas que, “além de desconsiderarem a 

realidade multifacetada da língua, colocaram de forma desproporcional a 



 

 

 

68 

transmissão das regras e conceitos presentes nas gramáticas tradicionais como o 

objeto nuclear de estudo, confundindo, em consequência, ensino de língua com o 

ensino de gramática” (FARACO; CASTRO, 1999, p. 1). Nesse sentido, a leitura e a 

produção de textos acabam ficando em segundo plano nas aulas de língua 

portuguesa e a gramática, com uma abordagem normativa, continua atuando como 

foco central das práticas pedagógicas atuais. 

 Assim, estudar a língua/linguagem nos lança num campo de complexidades; 

por isso, compreendo que pensar num trabalho com a língua portuguesa que tenha 

como suporte apenas a gramática tradicional gera, em boa medida, uma enorme 

frustração ao professor, uma vez que essa gramática se mostra inconsistente. Essa 

gramática define, por exemplo, o sujeito como o ser de quem se declara algo. Em 

"Nós consideramos nossos alunos participativos", o sujeito é o pronome pessoal 

"nós", mas pragmaticamente o que é declarado se refere aos alunos, que 

desempenham outra função sintática nessa oração, a de objeto direto.   

Em outras palavras, essa definição de sujeito pode prejudicar o falante na 

hora de identificar os sujeitos, por exemplo, exercícios gramaticais, porque os 

falantes vivenciam intervenções de elementos externos que influenciam a língua: 

contextos específicos e situados na vida real. Por outro lado, a sintaxe, mesmo na 

universidade, é trabalhada como uma disciplina autônoma, que reflete sobre 

sentenças de modo formal, abandonando o contexto. 

A seguir, discuto a linguagem como instrumento de comunicação. 

 

2.3.1.1 

 

 

 

 

Geraldi (1984, p.43) reflete sobre essa concepção e argumenta que ela se 

direciona a teoria da comunicação. Nessa concepção, a linguagem vem sendo 

compreendida, ao longo da história, como um código, ou seja, como um conjunto de 

signos que se organiza de acordo com determinadas regras, transmite uma 

mensagem de um emissor para um receptor que se encontra separado de sua 

situação concreta. Os falantes devem dominar o código para que a comunicação 

Linguagem como meio para a comunicação 
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aconteça. Dessa forma, é preciso que os falantes tenham conhecimento do código 

estabelecido por uma comunidade. Para Geraldi, “em livros didáticos, está é a 

concepção confessada nas instruções ao professor, nas introduções, nos títulos, 

embora em geral seja abandonada nos exercícios gramaticais”.  

A gramática, assim, distancia o falante do processo de produção, ou seja, do 

que é social, histórico e cultural na língua. Em outras palavras, compreende-se uma 

visão mais monológica da linguagem. O distanciamento desse contexto mais amplo 

de produção configura um estudo mais formalista que se preocupa em analisar as 

relações internas da língua. 

Dessa forma, o sistema linguístico é acabado, no sentido da totalidade das 

formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua, garantindo a sua compreensão 

pelos locutores de uma comunidade. Nesse sentido, pesquisadores afirmam que os 

estudos da linguagem ficam restritos ao processo interno de organização do código. 

É privilegiada, então, a forma, o aspecto material da língua, e as relações que 

constituem o seu sistema total, em detrimento do conteúdo, da produção de sentidos 

e dos elementos extralinguísticos. 

Para Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p.82-83), essa tendência aponta as 

seguintes proposições: 

 

1. A língua é um sistema estável, imutável, de formas linguísticas submetidas 
a uma norma tal qual à consciência individual e peremptória para esta. 

2. As leis da língua são essencialmente leis linguísticas específicas, que 
estabelecem ligações entre os signos linguísticos no interior de um 
sistema fechado. Estas leis são objetivas relativamente a toda consciência 
subjetiva. 

3. As ligações linguísticas nada têm a ver com valores ideológicos (artísticos, 
cognitivos ou outros). Não se encontra, na base dos fatos linguísticos, 
nenhum motor ideológico. Entre a palavra e seu sentido não existe vínculo 
natural e compreensível para a consciência, nem vínculo artístico. 

4. Os atos individuais de fala constituem, do ponto de vista da língua; simples 
refrações ou variações fortuitas ou mesmo deformações das formas 
normativas. Mas são justamente estes atos individuais de fala que 
explicam a mudança histórica das formas da língua; enquanto tal, a 
mudança é, do ponto de vista do sistema, irracional e mesmo desprovida 
de sentido. Entre o sistema da língua e sua história não existe nem vínculo 
nem afinidade de motivos. Eles são estranhos entre si.    
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Ensino-aprendizagem de gramática estrutural 

Importante nome fundamentou os estudos da linguagem nessa concepção, 

Ferdinand de Saussure, fundador do estruturalismo linguístico. 

A seguir, comento o ensino-aprendizagem dessa visão de gramática. 

 

 

 

 

 A gramática estrutural ou o estruturalismo se desenvolveu na primeira metade 

do século XX, e tem como aportes teóricos as discussões de Ferdinand Saussure, 

reunidas no livro Curso de Linguística Geral (CLG, 1916), por seus alunos, e 

publicado após sua morte. As ideias de Saussure representam um divisor de águas 

no estudo científico da linguagem, tendo em vista que proporcionaram novas trilhas 

de estudos e pesquisas em Linguística, principalmente na Europa, distanciando-se 

dos estudos da gramática histórico-comparativa. Os comparatistas realizavam uma 

análise da língua em elementos fragmentados e isolados.  

 Saussure (1972, p.105) trata a linguagem como um fato social, uma vez 

que  pertence a todos os membros de uma comunidade, ou seja, é exterior ao 

indivíduo, e o mesmo não pode nem criá-la nem modificá-la. Assim, “um estado de 

língua é sempre o produto de fatores históricos, e são os fatores que explicam por 

que o signo é imutável, isto é, resiste a toda substituição arbitrária”. 

 Entrevistado pela Revista Língua Portuguesa, Fiorin (2013), em resposta à 

pergunta “Em que Saussure deveria ser superado?”, assevera que a visão 

sistêmica a qual fundou a linguística moderna não foi superada. Ele acrescenta que 

as interpretações dos estudos de Saussure afirmam que esse teórico não considera 

a dimensão histórica da língua. Por outro lado, na visão de Fiorin e, também, desta 

pesquisa, quando Saussure argumenta “que um signo liga um nome a uma coisa, 

simplesmente afirma que a ordem da língua é diferente da ordem do mundo, que é 

uma construção humana. Ele não esvazia a dimensão histórica da língua, mas se 

mostra interessado em explicações buscadas dentro do idioma”.  

            Nessa perspectiva, ao conceber a linguagem como meio para a 

comunicação, o professor propõe atividades em que os alunos tenham que seguir 

um modelo pré-estabelecido ou ainda preencher espaços em branco (lacunas). Para 
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Moretto (2007), questões de prova ou atividades que contemplem apenas lacunas, 

exigem apenas memorização, sem a compreensão dos significados. Além disso, em 

algumas situações, o aluno preenche a lacuna sem conhecer a resposta, apenas 

pela lógica gramatical. Matêncio (1994) aponta que, nesse âmbito, o ensino-

aprendizagem de gramática estaria voltado para um conteúdo a ser transmitido pelo 

professor, e não para um objeto a ser refletido e reconstruído em interações entre o 

professor e o aluno. 

 O professor, ao assumir essa concepção de linguagem, promove um ensino 

que se volta para a gramática descritiva, a qual é conhecida como a “gramática dos 

linguistas” e apresenta um “conjunto de regras que são seguidas”, segundo Possenti 

(1996, p.65). Esse autor também demonstra que “a preocupação central é tornar 

conhecidas, de forma explícita, as regras de fato utilizadas pelos falantes”. Assim, a 

preocupação maior desta gramática é descrever e/ou explicar as línguas tais como 

elas são faladas. 

 Como sugere Fiorin (2013, p. 8), para Saussure, a língua “deixa de ser meio e 

passa a ser um fim em si mesmo. Isso significa que a explicação para os fatos 

linguísticos estará no interior da linguagem, a língua, e não numa realidade 

extralinguística”. Desse modo, ao propor a língua como um sistema de signos, 

Saussure assinalou a importância da questão arbitrária do signo linguístico, mas 

deixou o mundo fora de sua análise.  

 Tomando como base essa visão de gramática, o trabalho do professor se 

volta para exercícios estruturais morfossintáticos, com o objetivo de o aluno 

internalizar de forma inconsciente hábitos linguísticos, atrelados à norma culta. O 

professor apresenta exercícios mecânicos e repetitivos, o que gera um aprendizado 

desvinculado de práticas sociais. Com isso, o aluno decora regras a serem 

seguidas, e o professor não relaciona esse ensino-aprendizagem à produção de 

texto. Desse modo, torna-se importante compreender o texto como objeto de ensino 

(PCNs, 1998), pois cada gênero apresenta uma estrutura, um tema e um estilo. Em 

outras palavras, o levantamento do plano geral do texto e das escolhas lexicais 

contribui para a organização genérica e para a organização da linguagem.  

 Brait (2012, p. 04), em consonância com Bakhtin, sinaliza que o discurso se 

constrói sempre em forma de enunciado que possui características estruturais 
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delimitadas e fronteiras bem definidas. Nesse caminho, essa autora ressalta que “a 

natureza do enunciado não se confunde com uma unidade de nível superior às 

demais estudadas pela Linguística (fonema, morfema, frase), implica sujeitos, juízo 

de valor, compreensão responsiva”. Assim, o que delimita a forma e o significado do 

enunciado são o estilo e o modo com que se estabelecem as relações sociais, que 

na situação imediata da interação comunicativa, esperam do outro uma atitude 

responsiva. Um enunciado nasce em resposta a outro enunciado e pressupõe uma 

nova resposta. 

 É importante ressaltar que, embora o estudo da língua tenha apresentado 

propostas relacionadas com gêneros discursivos e com gramática, quando 

analisamos essas propostas, a gramática, ainda, se constitui como um fim em si 

mesmo. Também não se trata de excluir da escola o ensino-aprendizagem de 

gramática nessa perspectiva. Por outro lado, o professor precisa compreender que 

existem gramáticas da língua portuguesa, não certas ou erradas, mas apoiadas em 

diferentes visões de gramática e que essas visões estão imbricadas no ensino-

aprendizagem de gramática. Desse modo, haverá momentos em o professor terá 

que discutir conceitos e os alunos precisarão realizar alguns exercícios descritivos. 

 Contudo, esse movimento não pode ser o foco central e único do trabalho do 

professor em sala, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio e na 

universidade. Essas discussões foram consideradas nos encontros do Grupo de 

Estudos, uma vez que um dos objetivos foi refletir sobre os sentidos e significados 

atribuídos a três visões de gramática. 

 Na próxima seção, discuto a gramática com base na abordagem chomskyana.  

 

 

 

 
Para o desenvolvimento de um trabalho com a Gramática Gerativo-

Transformacional, é importante enfatizar que a publicação do primeiro livro da teoria 

da Gramática Transformacional12, de Chomsky (1957), implicou uma extensa 

                                                           

12
  O conceito de gramática transformacional é, por vezes, confundido ou tomado por sinônimo de 
gramática gerativa ou gramática gerativo-transformacional. O modelo da gramática 
transformacional deu origem ao que Chomsky definiu, em 1965, como modelo da gramática 

Ensino-aprendizagem de gramática Gerativa 
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movimentação entre os linguistas, naquele contexto, uma vez que censurava os 

aportes teóricos das gramáticas estruturais e também das teorias behavioristas de 

aquisição da linguagem, por não se aliarem à criatividade da linguagem. Já no 

primeiro capítulo dessa obra “Aspects”, Chomsky postula que a aprendizagem da 

língua não é uma questão de hábito, repetição ou condicionamento, mas configura-

se como um processo criativo, uma atividade cognitiva e racionalista e, de forma 

alguma, se constitui como uma resposta a estímulos externos. Além disso, é 

relevante compreender que o modelo da gramática transformacional, com foco 

central na sintaxe, deu origem ao que Chomsky apresentou, em 1965, como modelo 

da gramática gerativa (ou generativa). A linguística gerativa tem como meta estudar 

a linguagem humana de uma maneira matemática e abstrata, a qual se distancia do 

trabalho empírico da gramática tradicional, da linguística estrutural e da 

sociolinguística. De fato, se ocupa do estudo da mente humana, ou seja, das 

ciências cognitivas. 

A partir daí, esse teórico introduziu o conceito de competência, ou seja, o 

falante de uma língua com um grande reporte de regras e categorias pode produzir e 

interpretar um número infinito de frases da língua em questão. Dessa forma, a 

competência atribui ao falante ou ao ouvinte a internalização de um sistema finito de 

regras que fazem parte da gramática; assim, o mesmo poderá construir e 

compreender múltiplas orações gramaticais, identificando as ambiguidades e 

desvios em orações e parágrafos. Além disso, o falante usará a língua em situações 

concretas através da fala e da escrita.  

Nesse âmbito, seguindo um percurso didático, Souza e Silva e Koch 

(1983/2005, p. 11) propõem uma experiência didática como intuito de explicar fatos 

sintáticos abrangidos pela gramática Gerativa Transformacional13. Para ilustrar, as 

autoras, no capítulo 1, “Organização e Constituição da Frase”, da obra Linguística 

Aplicada ao Português: Sintaxe, sugerem que “toda frase de uma língua consiste em 

uma organização, uma combinação de elementos linguísticos agrupados segundo 

                                                                                                                                                                                     

gerativa (ou generativa). Donde se pode afirmar que o modelo mais completo de Chomsky é, pois, 
conhecido como gramática gerativo-transformacional, generativo-transformacional ou, 
indistintamente em relação ao inicial, gramática transformacional (Azevedo, 2007, p.10). 

13
As autoras optam por usar o termo: gramática Gerativa Transformacional em vez de gramática 
Gerativo-transformacional. 
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certos princípios, que a caracterizam como uma estrutura”. E, na sequência, refletem 

sobre os constituintes oracionais, ou seja, os sintagmas. No dizer de Souza e Silva e 

Koch, a natureza do sintagma depende, fundamentalmente, do tipo de elementos 

que organiza o seu núcleo. 

No final de cada capítulo, as autoras apresentam exercícios: 
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Fonte: Souza e Silva e Koch (1983/2005, p. 44). 
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Fonte: Souza e Silva e Koch (1983/2005, p. 45). 
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As autoras evidenciam que o objetivo das mesmas não se configura como 

defesa de uma proposta teórica específica, mas como uma experiência didática. 

Para discutir sobre a gramática gerativa transformacional, Souza e Silva e Koch 

alinham-se aos aportes teóricos de Katz e Postal (1964) e de Chomsky (1965), e, 

ainda, do trabalho prático de Dubois Charlier (1975).  

Para Chomsky, a construção de um diagrama arbóreo pode, por exemplo, 

evitar ambiguidades entre estruturas gramaticais. Por outro lado, com essa única 

prática, em sala de aula, o professor distancia seus alunos de contextos sociais, em 

que as relações entre sujeitos se concretizam. Em outras palavras, o aluno não 

vivencia a gramática materializada nos textos ou em práticas sociais situadas. 

 Nesse sentido, Orlandi (1986, p. 48) explica que “os recortes e exclusões 

feitos por Saussure e por Chomsky deixam de lado a situação real de uso (a fala, em 

um, e o desempenho, no outro) para ficar com o que é virtual e abstrato (a língua e a 

competência)”.  

 A partir da década de 80, os gerativistas passam a explorar a Gramática 

Universal (GU) e não mais compreendem a competência linguística como um 

sistema de regras determinadas para serem seguidas. Nesse novo cenário, surge a 

teoria dos Princípios e Parâmetros, que procura descrever a estrutura e 

funcionamento da GU, e se torna foco de estudos desses teóricos. Essa teoria 

apresenta, pelo menos, duas fases: a fase da teoria da regência e da ligação (TRL – 

toda a década de 80), e o programa minimalista (PM), que se encontra em 

desenvolvimento até os dias atuais. Os estudos da teoria de princípios e parâmetros 

são direcionados, principalmente, na área da sintaxe, porque são nas estruturas 

sintáticas que se compreendem semelhanças entre todas as línguas do mundo.  

 Dessa forma, é possível pensar em um trabalho com essa abordagem de 

gramática em sala de aula, tanto para um professor de língua portuguesa quanto 

para um professor de língua estrangeira, tendo como base esses dois conceitos, ou 

seja, princípios e parâmetros. Por exemplo, o professor de língua portuguesa propõe 

aos alunos que façam uma pesquisa na escola para investigar quantos nasceram no 

estado em que moram e quantos são de estados diferentes. E, assim, investigar, por 

exemplo, as variações linguísticas que estão presentes nesse país de múltiplas 

variações, etnias, falares, que é o Brasil, ainda que Chomsky não tenha discutido 
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sobre essas variações. Assim, o aluno pode refletir sobre diferentes formas de 

organizar sua linguagem, considerando a situação enunciativa, seus interlocutores, 

os papéis que cada um representa e relacionar a gramática com a vida.  

 Outra possibilidade se volta para o professor de língua estrangeira. Do 

mesmo modo, tomando a teoria dos princípios e parâmetros, o professor de língua 

inglesa, por exemplo, pode propor uma pesquisa em que os estudantes irão 

identificar e analisar a existência de sujeitos nulos em sentenças da língua inglesa e 

da língua portuguesa. Assim, eles percebem que é um princípio a presença de 

sujeito em sentenças de diferentes línguas e compreendem também que, enquanto 

a língua portuguesa concebe o sujeito nulo, na língua inglesa não se encontra essa 

possibilidade. Nesse sentido, há esse movimento, que é um parâmetro da GU.  

Nessa perspectiva, torna-se importante pensar que o projeto da linguística 

gerativa é observar comparativamente as línguas humanas e seus variados 

fenômenos. Assim, os gerativistas estudam de forma detalhada como é a faculdade 

da linguagem, e compreendem melhor a capacidade da linguagem humana. 

Acredito, dessa forma, que esse complexo estudo deve fazer parte da matriz 

curricular dos cursos de Letras, uma vez que, dessa maneira, os futuros professores 

terão mais segurança para fazer suas escolhas ao planejar suas aulas e para pensar 

que proposta de gramática é mais interessante aos alunos, àquela turma, situados 

em contextos específicos. 

Em seguida, discuto a concepção dialógica da linguagem.  

 

 

2.3.1.2 

A concepção dialógica da linguagem 

  

 

 

 Com base nessa compreensão de linguagem, a língua não é entendida 

apenas como a exteriorização do pensamento ou como a transmissão de um código 

linguístico, conforme sinalizavam as visões anteriores. Na perspectiva da concepção 

dialógica da linguagem, importa, principalmente, perceber que a língua se modifica 

continuamente e que o falante age sobre o seu interlocutor, e vice-versa. Para 
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Bakhtin/Voloshinov (1929/2004), “a comunicação e interação verbais evoluem no 

quadro das relações sociais, (...) e o processo de evolução reflete-se, enfim, na 

mudança das formas da língua”. A linguagem é vista como um lugar de interação 

humana. Nesse sentido, o estudo da língua busca analisar os vínculos que se criam 

através da fala. O falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos 

que não estavam preestabelecidos antes da fala em situações concretas de 

interação humana (GERALDI, 1984). Assim, na interação verbal, os sentidos são 

compartilhados entre diferentes interlocutores, em uma determinada situação e em 

um contexto sócio-histórico e cultural específico.  

 Travaglia (1996) enfatiza que o diálogo em sentido amplo caracteriza a 

linguagem. Para esse autor, estudar a língua sob essa concepção é ter como base 

teórica a linguística da enunciação. Nesse modo de conceber a linguagem, a língua 

está em constante evolução. Dessa forma, todas as variedades presentes em nossa 

sociedade pertencem à nossa língua e, embora a língua padrão tenha maior 

prestígio social, as demais variedades encontram, como a variedade culta, 

expressividade e espaço comunicativo interacional. 

 As discussões de Bakhtin e seu Círculo (1929/2004; [1952-53] 1979 - 2003), 

embora sejam bem vastas, centram-se na linguagem. A marca do pensamento 

bakhtiniano é sua busca em entender os intensos fios que promovem o diálogo e em 

que se configuram as relações entre o “eu” e o “outro”. É nessa corrente discursiva, 

portanto, que Bakhtin/Voloshinov discute o conceito de língua, criticando a 

concepção sincrônica de estudo da língua realizado pelos linguistas que concebem 

a fala como uma expressão livre dos falantes e o estilo como dado pelas formas 

linguísticas, pela escolha da palavra ou de uma sintaxe. Nesse caminho, a língua 

não é um sistema imutável e a consciência subjetiva dos indivíduos, 

locutor/interlocutor, não se utiliza da língua como um sistema de formas normativas. 

O enunciador serve-se da língua sempre em contextos enunciativos reais e nestes 

contextos o que importa não são as formas linguísticas engessadas, mas o signo 

sempre mutável, carregado de uma ideologia que organiza o discurso nessas 

situações de comunicação específicas: “Na verdade, a língua dura e perdura sob a 

forma de um processo evolutivo contínuo” (BAKHTIN; VOLOSHINOV, 1929/20004, 

p. 108).  
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Compreendo, assim, que a língua não se constitui em um sistema abstrato, 

nem mesmo por uma enunciação monológica, mas, unicamente, nas trocas sociais. 

Dessa forma, a linguagem, nesse contexto, é o espaço das relações sociais 

dialógicas e dialéticas nas quais os falantes participam como sujeitos responsivos. 

De acordo com Bakhtin/Volochinov (1929/2004, p.127), nós nos construímos no 

contato com o outro. Essas interações são produtos das trocas sociais, que se 

configuram, essencialmente, através da linguagem, e o produto dessa interação, o 

enunciado, tem “uma estrutura puramente social, dada pela situação histórica mais 

imediata em que se encontram os interlocutores”.   

 Em busca de uma concepção para o estudo metodológico da linguagem, 

Bakhtin/Voloshinov apresenta uma vasta reflexão em percurso sócio-histórico dos 

estudos realizados, com o objetivo de elucidar essas questões e de lançar uma nova 

proposta metodológica para o estudo da linguagem. Em Marxismo e filosofia da 

linguagem (1929/2004), Bakhtin/Voloshinov realiza uma discussão acerca do objeto 

para a análise da constituição e da evolução da linguagem. Para tanto, estabelece, 

inicialmente, uma crítica a duas correntes do pensamento filosófico e linguístico.  

A primeira, denominada “subjetivismo idealista”, está ligada ao Romantismo, e 

estabelece como princípios básicos que as leis da criação linguística são, 

essencialmente, as leis da psicologia individual e que a língua enquanto sistema 

estável (léxico, gramática, fonética) se apresenta como um produto acabado, pronto 

para ser usado. Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p. 72) salienta que para defensores 

dessa corrente, “sendo a língua uma evolução ininterrupta, uma criação contínua – 

são as leis da psicologia individual, que devem ser estudadas pelos linguistas e 

pelos filósofos da linguagem”. Os principais representantes dessa tendência são 

Humboldt e Vossler (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2004).  

A segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico discutida é o 

“objetivismo abstrato”, embasado no Racionalismo e no Neoclassicismo, e que toma 

como foco central de qualquer fato da língua o sistema das formas gramaticais, 

fonéticas e lexicais. Para essa abordagem, “cada enunciação, cada ato da criação 

individual é único e não reiterável, mas em cada enunciação encontram-se 

elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado grupo de 

locutores” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2004, p. 77).   
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 Bakhtin/Voloshinov está apoiado em Saussure (1922), considerado como a 

mais brilhante expressão do objetivismo abstrato. Saussure enfoca a abordagem 

sincrônica da língua, que estuda todas as formas da língua, analisadas em um 

momento específico (do ponto de vista sincrônico), sendo inseparáveis, 

interdependentes entre si e reciprocamente complementares. Em outras palavras, a 

língua se constitui como um sistema estruturado, ligado a leis específicas da 

linguística.  

 Bakhtin/Voloshinov critica a linguística, pois ela preferiu a intemporalidade à 

temporalidade obrigatória do desempenho. Para Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p. 

79), “leis linguísticas específicas, à diferença das leis ideológicas – que se referem a 

processos cognitivos, à criação artística, etc – não podem depender da consciência 

individual”. Desse modo, o indivíduo precisa entendê-las como um sistema em seu 

conjunto, da forma como ele e apresenta, afastado de quaisquer manifestações 

ideológicas apreciativas, por exemplo. 

 No dizer de Bakhtin/Volochinov (1929/2004, p. 31), “um produto ideológico faz 

parte de uma realidade (natural ou social) como todo corpo físico, instrumento de 

produção ou produto de consumo; mas, ao contrário destes, ele também reflete e 

refrata uma outra realidade, que lhe é exterior”. Ou seja, essa operação dinâmica do 

produto ideológico contribui para um olhar mais aprofundado dos enunciados 

produzidos. Essas ações – refletir e refratar – atribuem a tudo que é ideológico um 

significado, pois remetem a algo fora de si mesmas.  

 Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p. 31) salienta que um corpo físico ampara a 

si próprio, o que “não significa nada e coincide inteiramente com sua própria 

natureza”.  Revela, também, que todo corpo físico pode ser compreendido como 

símbolo. Para ilustrar, nos apresenta como exemplo a “simbolização do princípio de 

inércia e da necessidade, na natureza, por um determinado objeto único”. De forma 

prática, exemplifica com a metáfora do pão e do vinho (1929/2004, p. 32), afirmando 

que esses instrumentos podem ser transformados em signos ideológicos, quando, 

por exemplo, são compreendidos como símbolos religiosos: “qualquer produto de 

consumo pode, da mesma forma, ser transformado em signo ideológico”. Assim, 

torna-se relevante analisar o contexto sócio-histórico-cultural em que os signos são 
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construídos. Para Bakhtin e seu Círculo, a ideologia é social e se constitui no jogo 

das vozes sociais, ou seja, nas interações.  

 Outro aspecto interessante discutido pelo teórico se direciona para o fato de 

que “todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é 

verdadeiro, falso, correto, justificado, bom, etc.)” (1929/2004, p. 32).  E, dessa forma, 

“cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa realidade” (idem, p. 33).  

 Enquanto o idealismo e o positivismo acreditavam que a ideologia derivava da 

consciência, para esse teórico, a consciência só se torna consciência quando se 

impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no 

processo de interação verbal, ou seja, se constrói nas relações sociais, nas quais o 

signo se configura em uma realidade material e concreta. 

Ainda no âmbito da segunda orientação, para Bakhtin/Voloshinov 

(1929/2004), a fragilidade dessa posição consiste na sua incapacidade de assimilar 

os valiosos aspectos sistemáticos da linguagem. Ou seja, a oração, por se tratar de 

uma unidade da língua, é falha na capacidade de especificar imediata e ativamente 

a posição responsiva do falante. Nesse sentido, uma oração pode ser considerada 

como enunciado acabado; no entanto, nessa perspectiva, é completa por uma série 

de elementos muito substanciais de caráter não gramatical, que transformam sua 

natureza pela origem. Como a palavra, a oração é uma unidade significativa da 

palavra.  

A esse respeito, Bakhtin (1952-53/1979, p. 278) ressalta que “a oração 

enquanto unidade da língua tem natureza gramatical, fronteiras gramaticais, lei 

gramatical e unidade. (Examinada em um enunciado pleno, e do ponto de vista 

desse todo, ela adquiri propriedades estilísticas)”. Por exemplo, a oração “A chuva 

caiu em Cuiabá” – é absolutamente compreensível, nós compreendemos seu 

significado linguístico, o seu papel possível. Porém, não é possível ocupar uma 

posição responsiva, há uma posição isolada, só sabemos que o falante disse com 

essa oração tudo que queria dizer, que essa oração não é antecedida nem sucedida 

por outras orações do mesmo falante. Por outro lado, se essa oração está inserida 

em um contexto específico e determinado, ela assume a plenitude do sentido 
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apenas nesse contexto, ou seja, apenas no enunciado inteiro (BAKHTIN, 

1979/2003). Para ilustrar, é possível, assim, enfatizar:  

 

“A chuva caiu em Cuiabá”. “O nosso passeio foi cancelado”. 

Atitude responsiva: “Sim, vamos deixar para a próxima semana”. 

 

 No dizer de Bakhtin (1979/2003), só o contato do significado linguístico com a 

realidade concreta, só o contato da língua com a realidade, a qual se dá no 

enunciado, gera a centelha da expressão: esta não existe nem no sistema da língua 

nem na realidade objetiva existente fora de nós. O colorido expressivo e plural só se 

configura no enunciado.  

Bakhtin/Voloshinov (1929/2004) rejeita essas duas orientações do 

pensamento filosófico-linguístico. A primeira, o subjetivismo individualista, porque “o 

centro organizador de toda enunciação, de toda expressão, não é interior, mas 

exterior: está tudo situado no meio social que envolve o indivíduo (p. 121)”. Desse 

modo, compreendo que a enunciação é, fundamentalmente, produto das relações.  

Bakhtin/Voloshinov lança, também, forte crítica à segunda orientação, embora 

não deixe de refletir sobre as importantes contribuições de Saussure, principal 

teórico dessa tendência: “A consciência subjetiva do locutor não se utiliza da língua 

como um sistema de formas normativas. Tal sistema é uma mera abstração, 

produzida com dificuldade por procedimentos cognitivos bem determinados 

(1929/2004, p. 92)”. Além disso, o autor reforça que o sentido da palavra é 

essencialmente determinado pelo contexto enunciativo.  

 

 

  

 

 Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p.140) reflete sobre gramática, mais 

especificamente, sobre as formas sintáticas, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, 

no capítulo 8: Teoria da Enunciação e Problemas Sintáticos.  Para esse teórico, 

“todas as análises sintáticas do discurso constituem análises do corpo vivo da 

enunciação. As formas sintáticas são mais concretas que as formas morfológicas ou 

O ensino-aprendizagem de gramática enunciativa 
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fonéticas e são mais estreitamente ligadas às condições reais da fala”. O teórico 

russo considera importante o estudo das categorias fonéticas e morfológicas, 

enfatizando que “nenhuma categoria linguística convém à determinação do todo”. 

Também acrescenta que, “com efeito, as categorias linguísticas só são aplicáveis no 

interior do território da enunciação”. Em outras palavras, nessa perspectiva, a 

enunciação torna-se o território para o estudo produtivo das formas, sejam elas 

sintáticas, morfológicas ou fonológicas; evidenciando que são as formas sintáticas 

as que mais se aproximam das formas concretas da enunciação. Por esse viés, 

pensar no ensino-aprendizagem de uma gramática enunciativa, para esta pesquisa, 

é considerar uma gramática materializada nos gêneros em contextos enunciativos 

específicos.    

Paes de Barros (2008, p.22) traça um panorama do cenário contemporâneo 

quanto à inserção dos gêneros discursivos no ensino brasileiro: 

 

No contexto educacional brasileiro do final do século XX, acontece 
um forte apelo – inicialmente por parte da academia e, 
posteriormente através de algumas ações governamentais – em prol 
da leitura de textos que fazem parte do universo extraescolar dos 
alunos, para que estes possam constituir-se em leitores competentes 
– textos de circulação social mais ampla, que caracterizem usos 
públicos da linguagem. Dessa maneira, gêneros discursivos de 
esferas sociais, tais como a artística, jornalística, publicitária, passam 
a ganhar um estatuto novo: compor o universo de leituras na escola. 

  

Assim, é possível compreender que se tem presenciado reformas 

educacionais mobilizadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – 

(BRASIL, 1997/98) e pelas novas Orientações Curriculares para o Ensino Médio – 

OCEM – (BRASIL, 2006), que contemplam sugestões para o ensino e sinalizam a 

importância de que um professor que analise sua prática de sala de aula 

continuamente e atue de forma reflexiva, em conjunto com os demais profissionais 

da instituição em que trabalha, promovendo, ainda que inicialmente, uma cultura de 

reflexão sobre as práticas de ensino-aprendizagem na escola e fora dela. 

 Bakhtin ([1952-53/1979] 2003, p.262) explica que “cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros discursivos”. Na visão 

desse teórico, os gêneros discursivos são constituídos historicamente e estabelecem 
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uma relação direta com a dimensão social. Bakhtin, também, enfatiza que os 

gêneros apresentam três elementos essenciais e indissolúveis: o conteúdo temático, 

o estilo e a construção composicional, que estão imbricados no todo do enunciado e 

refletem as condições específicas e as finalidades de uma determinada esfera 

comunicação humana. 

Nesta pesquisa, uma proposta com a gramática enunciativa, além de 

considerar os três elementos apontados por Bakhtin, os quais caracterizam o 

gênero, tem também como foco a análise dos aspectos enunciativos, discursivos, 

linguístico-estilísticos do enunciado. Para esse trabalho, alinho-me às discussões 

teóricas de Liberali (2004, 2011, 2013), Magalhães (2004, 2011, 2014), Bronckart 

(1997/2009) e Dolz e Schneuwly (1998).  

Dolz e Schneuwly (1998) discutem três capacidades de linguagem 

direcionadas à produção de texto, que necessitam apoiar o trabalho didático com 

gêneros do discurso, para que ele não tenha apenas foco na organização do texto. 

Apresento-as no quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Capacidades de Linguagem 

Capacidades Descrição 

De Ação  Relacionam-se com a descrição da situação 
enunciativa: objetivos, escolhas de temas e de 
conteúdos, utilização de espaço-tempo e 
compreensão dos agentes participantes, da autoria 
do texto, do portador. 

Discursivas Relacionam-se à infraestrutura geral do texto. Em 
outras palavras, à forma como o texto se organiza 
para alcançar o objetivo enunciativo. 

Linguístico-discursivos  Relacionam-se ao conhecimento das características 
sistêmicas fundamentais ao desenvolvimento de um 
texto. Consideram: mecanismos de textualização, 
mecanismos de modalização, escolhas lexicais e as 
operações de construção de enunciações. 

 

O foco da discussão dessas capacidades e ações se movimenta para a 

criação de uma dinâmica discursiva em que os professores em pré-serviço ou em 

serviço aprendam a analisar a linguagem em sua materialidade e, assim, possam 

compreender o significado das suas escolhas.  
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Liberali (2013), apoiada em Bronckart (1997/2009), avança nessa discussão e 

propõe três categorias direcionadas à ação e à compreensão da argumentação em 

contextos escolares: as enunciativas, as discursivas e as linguísticas. Para essa 

autora (p. 62) há ações centrais a fim de que essas categorias não sejam 

trabalhadas de forma mecânica, mas imbricadas no movimento enunciativo 

concreto: 

 

 Observação e leitura dos dados e situações, com busca de conteúdo 

léxico-semântico e paralinguístico. 

 Descrição do contexto de atuação e circulação de forma histórica e ampla, 

para além do momento específico de enunciação em desenvolvimento e 

análise. 

 Análise e/ou avaliação do possível conteúdo por meio das escolhas 

lexicais mais relevantes. 

 Definição de diferentes categorias enunciativas, discursivas e linguísticas 

específicas para cada situação específica.  

 

Bakhtin propõe que os três elementos do gênero sejam inseparáveis; essas 

categorias, também, não podem ser consideradas separadas uma da outra. O uso 

desses aspectos pressupõe, contrariamente, uma relação de interdependência 

(LIBERALI, 2013, p.62). Nesse âmbito, o ensino-aprendizagem de uma gramática 

enunciativa, que se materializa nos gêneros em contextos enunciativos específicos, 

tem como trabalho principal o estudo detalhado das situações linguístico-discursivas 

e da relação com a situação enunciativa e discursiva a serem mobilizadas na 

compreensão e produção dos gêneros discursivos em foco. 

 Recentemente, pesquisadores e alunos tomaram conhecimento do texto de 

Mikhail Bakhtin (1942-45) “Questões de estilística nas aulas de língua russa no 

ensino médio” 14, traduzido, para o inglês em 2004 e, em 2013, traduzido do russo 

                                                           

14
 “Dialogic origin and dialogic pedagogy of Grammar Stylistics in Teaching Russian Language in 
Secondary School”. 
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para o português com o título “Questões de estilística no ensino de língua” 15. Esse 

texto aponta uma sequência didática comentada e direcionada à análise estilística 

de uma questão gramatical particular: o período composto por subordinação sem 

conjunção (GRILLO E AMÉRICO, 2013, p.15). Na abertura desse texto, Bakhtin 

ressalta que não se podem estudar as formas gramaticais sem levar em conta seu 

significado estilístico e orienta o professor, de forma didática e real, para esse 

trabalho, no decorrer do texto. 

 Brait (2013, p. 15), na apresentação desta obra em português, explica que 

Bakhtin considera três frases em que o fenômeno linguístico ocorre e vai apontando, 

“no trabalho conjunto com o professor e alunos, como as variantes nas escolhas do 

falante/escrevente dizem coisas diferentes, sublinhando o ponto de vista do locutor, 

sua expressividade, os diferentes efeitos de autoria”.  

 Para Bakhtin (1942-45/ 2013, p.28), sem a abordagem estilística, “o estudo da 

sintaxe não enriquece a linguagem dos alunos e, privado de qualquer tipo de 

significado criativo, não lhes ajuda a criar uma linguagem própria, ele os ensina 

apenas a analisar a linguagem alheia já criada e pronta”.  

 Ao longo do texto, Bakhtin vai delineando uma metodologia, que demonstra 

relações dialógicas e dialéticas, pois ele questiona, abre espaço para ouvir, 

acompanha seus alunos na busca de compreender se essa metodologia promove 

avanço no desenvolvimento dos mesmos. 

 Ao final da apresentação do livro “Questões de estilística no ensino de 

língua”, Brait (2013, p.17-18) apresenta uma ordem metodológica para o estudo da 

língua, apontada por Bakhtin/Voloshinov na obra “Marxismo e filosofia da linguagem” 

(1929/2004, p.124): 

 

1. As formas e os tipos de interação verbal em ligação com as condições 

concretas em que se realiza. 

2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala isolados, em ligação 

estreita com a interação de que constituem os elementos, isto é, as 

                                                           

15
 A tradução da língua russa para língua portuguesa foi realizada por Sheila Grillo e Ekaterina 
Vólkova, com o título em português “Questões de estilística no ensino de língua” (2013).  
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categorias da fala na vida e na criação ideológica que se prestam a uma 

determinação pela interação verbal. 

3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação linguística 

habitual. 

 

 Cabe enfatizar, ainda, que Bakhtin (1942-45/2013) discute a análise desses 

aspectos a fim de que o aluno compreenda o que muda ao escolher esta ou aquela 

palavra, ou uma construção sintática em vez de outra. Concordando com Brait 

(2013, p.17), é antes de tudo um conceito dialógico de linguagem. 

 Nessa direção, uma gramática enunciativa vai abarcar, nesta pesquisa, os 

seguintes aspectos: enunciativo, discursivo, linguístico-estilísticos. A escolha por 

explorar esses aspectos se justifica pela proposta de um trabalho em que a 

gramática se materializa no gênero e isso contribui para que os alunos organizem 

sua linguagem, pensem e repensem sobre suas escolhas linguístico-estilísticas, 

discursivas, enunciativas. É, enfim, uma alternativa para que essa teoria dialógica 

apontada por Bakhtin ressignifique a interação entre o professor e o aluno na 

construção de novos sentidos e significados e na construção de conhecimento.  
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Capítulo 3 
ESCOLHA METODOLÓGICA: PESQUISA CRÍTICA DE COLABORAÇÃO 

 

Neste capítulo, apresento os aspectos metodológicos que arquitetam esta 

pesquisa de doutorado: a justificativa da escolha metodológica, a confirmação de 

confiabilidade deste estudo, a produção de dados e os procedimentos da análise dos 

dados. O movimento que busco desenvolve um trabalho colaborativo em um Grupo 

de Estudos, uma vez que os participantes desta pesquisa atuam de forma crítica e 

colaborativa, o que, em boa medida, contribui com a organização da linguagem dos 

envolvidos nesse contexto de estudo. 

 

3.1      A Escolha Metodológica 

 

 A escolha da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) (MAGALHÃES, 2004, 

2009, 2011), como opção teórico-metodológica, justifica-se por ser uma pesquisa de 

intervenção educativa “que possibilita aos pesquisadores a construção de contextos 

de negociação (colaborativos) (...) com foco na compreensão e na transformação de 

sentidos e significados que dão forma às escolhas diárias” (MAGALHÃES, 2009, 

2011, p. 15). Nesse sentido, esse movimento investigativo torna-se fundamental 

para alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, já que os princípios 

metodológicos, os quais direcionam esta pesquisa, se atrelam a uma abordagem 

sócio-histórica. Para situar o paradigma deste estudo, lanço um olhar mais crítico 

sobre a Pesquisa Crítica de Colaboração. 

 

3.1.2 A Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) 

 

Nesta seção, apresento uma discussão sobre a Pesquisa Crítica de 

Colaboração (MAGALHÃES, 2004, 2007, 2010, 2011, 2013), como uma escolha 

metodológica que tem como meta possibilitar um trabalho em que um participante 

aprende com o outro, em contextos de formação de futuros professores. Essa 

relação colaborativo-crítica possibilita que todos os participantes juntos possam 

construir novas formas de agir e organizar suas ações por meio da linguagem, 

retomando sentidos e compartilhando novos significados, “uma vez que é na própria 
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prática que os professores poderão encontrar alternativas para mudá-la” 

(MAGALHÃES & OLIVEIRA, 2011, p. 69). 

Situada no paradigma crítico de pesquisa, encontra-se imbricada em aportes 

teóricos e filosóficos de Marx e de sua abordagem metodológica histórico-dialética. 

Essa organização metodológica abarca a produção de conhecimento de forma ativa, 

em que os seres humanos se constituem em relações dialógicas e dialéticas, em 

que afetam o mundo a seu redor e são afetados por ele. Nessa perspectiva, para 

Vygotsky (apud NEWMAN e HOLZMAN, 1993/2002, p. 61), o marxismo pode 

embasar esse método de trabalho como um processo dialético histórico-natural em 

que o mundo é simultaneamente pré-requisito e produto. O método, dessa forma, é, 

ao mesmo tempo, um pré-requisito e um produto, o instrumento e o resultado do 

estudo. 

Vygotsky, quando se alinha ao pressuposto marxista, “o faz com interesse em 

seu método, isto é, em como construir uma ciência, em como conduzir uma 

investigação da vida humana” (FREIRE, 2000, p.97). Nesse sentido, em 

consonância com Marx, Vygotsky compreende que a vida que se que vive gera 

acontecimentos, os quais podem e são questionados e transformados e, nessa 

direção, o novo se constrói.  

 Este estudo investigativo se organiza como uma pesquisa de intervenção 

formativa (MAGALHÃES, 2010, 2011; ENGESTRÖM, 2009, 2011), direcionada, 

continuamente, para a compreensão e para a transformação dos modos de agir dos 

participantes, o que inclui a pesquisadora. Dessa forma, os conteúdos estão sujeitos 

à negociação e o objetivo é gerar novos conceitos que podem ser utilizados em 

outros contextos, configurações. 

Na direção de uma intervenção formativa, encontra-se o princípio 

metodológico de dupla estimulação de Vygotsky (1930, 1934), ampliado por 

Engeström (2011), em que o conceito de mediação é central. A dupla estimulação 

consiste no uso de diferentes instrumentos, na relação entre pesquisadores e 

participantes, a fim de que todos possam reorganizar e reconstruir o pensar e as 

práticas sociais. Nesse sentido, o pesquisador terá como objetivo estimular e 

sustentar um processo de transformação expansiva.  

 Desse modo, para Magalhães (2011, p.15), ao discutir a pesquisa crítica: 
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(...) o processo de pesquisa crítica (...) enfatiza um 
modo questionador de pensar e agir, quanto a criar 
lócus para os participantes organizem a linguagem 
de modo intencional e reflexivo para olhar, 
compreender criticamente e analisar os sentidos de 
suas ações, bem como por que e como agir, de 
forma a propiciar desenvolvimento a si a outros. 

 

 Por esta razão, a formação de professores em contextos colaborativos implica 

que os participantes desta pesquisa negociem sentidos e compartilhem significados 

(Vygotsky, 1934). Essa interação entre o eu e o outro, compartilhando os 

significados, também se configura com um espaço de conflito e tensão em que são 

criadas mútuas ZPDs. Desse modo, a formação crítica se desenvolve em situações 

argumentativas, partindo de uma conversa ou conflito com objetivo da produção de 

novos saberes, por meio da organização de relações que possibilitem a todos 

repensarem suas ações.  

Nessa direção, esta pesquisa busca, intencionalmente, promover relações 

colaborativas e dialéticas entre seus participantes em que a prática se constitua não 

como o local de aplicação de visões de gramática, mas como um espaço, em que a 

teoria seja construída na e com a prática; relacionando visões de gramática com as 

necessidades do ensino-aprendizagem na escola.  

 Além disso, neste estudo, a PCCol é compreendida como uma metodologia 

de pesquisa de intervenção que visa à transformação das práticas em vigor e está 

vinculada à participação e à contribuição de cada um dos participantes. Nessa 

perspectiva, os participantes deste trabalho (eu, pesquisadora, a professora Si e os 

alunos do Curso de Letras) negociam metas, teorias e esse movimento colaborativo 

crítico os direciona para a construção de um contexto de apropriação mútua, ou 

seja, ZPDs. Essas “(...) zpds resultam em aprendizagem e desenvolvimento e 

implicam uma forma particular de interdependência humana, centralmente discutida 

no quadro vygotskyano” (MAGALHÃES, 2013, p.20). 

Em consonância com essas discussões, a colaboração crítica, na 

metodologia deste estudo, se constitui como categoria essencial, pois se direciona a 

trocas coletivas, colaboração conjunta e construção compartilhada de objetivos 

comuns, com papéis assumidos e definidos por todos participantes, em contextos 
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específicos em que se compreendam as contradições como força motriz para a 

produção criativa de sentidos e significados. Tensões e conflitos são considerados 

centrais, durante as trocas coletivas e individuais nas relações entre os 

participantes, com foco nos sentidos de como cada um dos participantes 

compreende a gramática em diferentes perspectivas, nos encontros do Grupo de 

Estudos. Nesse quadro, como salienta Magalhães (2013, p. 23), cria-se um espaço 

diferente “em que todos possam se colocar, clarificar dúvidas propor temas e 

discussões, avaliar questionar a si e aos outros, as teorias que apoiam suas práticas 

e seus papéis na constituição de seus alunos”. Nesse caminho, a pesquisa 

colaborativo-crítica torna-se um espaço de autoconhecimento, tanto para a 

professora-pesquisadora, quanto para os alunos, participantes desta pesquisa.  

 Muitas são as razões, segundo Magalhães (2004, p.60), que distanciam os 

professores das escolas da rede oficial de ensino a atuarem como um educador 

reflexivo e pesquisador de sua própria ação. Para essa autora, “as razões para isso 

apontam um quadro complexo que inclui questões de responsabilização na relação 

entre construir e aplicar conhecimentos”. Com base nessa discussão, a escola não 

pode mais ser considerada como um espaço de um ensino transmissivo distanciado 

da vida que se vive, mas sim uma arena que inclua o cultural, o social e o político. 

Assim, para esta pesquisa, a linguagem se movimenta para o compartilhamento de 

sentidos, significados, reflexão crítica e negociação. 

 Dessa forma, convém ressaltar que a PCCol, com base na abordagem 

vygotskyana, considera a linguagem como um foco muito importante, como 

instrumento mediador e integrativo das relações humanas nos diferentes contextos. 

 Santos (2013, p.72), alinhada à Liberali (2006), enfatiza que “a linguagem 

organizada pela argumentação é instrumento-e-resultado que cria espaços de 

colaboração nos quais os participantes discutem sua prática, confrontam ideias e 

reconstroem suas ações”.   

 Nessa direção, Magalhães & Liberali (2011, p.44) apontam que: 

 
A linguagem da argumentação possibilita a 
produção dialética de novas construções político-
culturais que questionam e repensam o 
autoritarismo e dogmatismo de sentidos rotinizados 
pelas práticas socioculturais e significados 
cristalizados. 



 

 

 

93 

 Entendendo, portanto, que, para esta pesquisa, a formação crítico-

colaborativa de futuros professores, entrelaçada à PCCol, contribui com a discussão 

de processos discursivos e abre a possibilidade de múltiplos sentidos e da produção 

de novos significados, por meio de perguntas controversas, exposição de ponto de 

vista, pedidos de suporte, questionamentos, avaliações entre outros. Trata-se de 

uma organização de relações possibilitadas por trocas sociais que se concretizam 

por meio da organização da linguagem da argumentação, como apontam Magalhães 

e Liberali (2011). Nesse processo relacional, a linguagem se constitui como dialógica 

e dialética na produção compartilhada de conhecimentos e, assim, cria contextos 

colaborativos e críticos. Em outras palavras, esse movimento contribui para que os 

participantes reflitam sobre suas ações e modos de agir na discussão das visões de 

gramática estudadas. 

 Na mesma direção, compreendo que as propostas de formação de futuros 

professores precisam estar ancoradas em constantes reflexões críticas sobre o fazer 

do professor; ampliando sentidos que se agreguem a novos estudos, em ações 

intencionais e no crescimento profissional. Nesse contexto, a formação de futuros 

professores precisa ser compreendida como um processo dinâmico e criativo que se 

constrói na relação de alteridade, isto é, com o eu e com o outro. Assim, busco uma 

investigação que não separe a teoria da prática de visões de gramática da língua 

portuguesa e promova uma transformação das práticas vigentes.  

 

3.2     Procedimento de Produção de Dados 

  

 Nesta pesquisa, os dados foram produzidos em interações entre os 

participantes, no Grupo de Estudos. Compreender o movimento dessa interação e 

colaboração de cada participante possibilitou a construção dos sentidos e o 

compartilhamento de significados.  

 Todos os encontros foram gravados em áudio e vídeo e transcritos. Houve, 

além dos encontros: 

 um encontro inicial entre participantes para discussão do Projeto; 

 preenchimento de um questionário que levantou informações complementares 

sobre o contexto sócio-histório-cultural dos participantes;  
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 apresentação de uma releitura da obra “Emília no país da gramática”, no 1º 

Fórum Ação Cidadã: Transformando pela agência interdependente16; e  

 Troca de e-mails.  

 

 Todos os instrumentos, ocorrências e objetivos são descritos no quadro que 

segue: 

Quadro 4: Atividades promovidas pelo Grupo de Estudos 

                                                           

16
 Simpósio organizado pelo Grupo de Pesquisa Linguagem em atividades no Contexto Escolar 

(LACE). 

Instrumentos 
de produção 

de dados 

 
Ocorrências 

 
Objetivos 

 
 
 
 
 
Encontro inicial 

 
 
 
 

1 

Compartilhar e discutir, com os participantes, o 
objetivo do Grupo de Estudos. 
Questões em foco: 
 - Refletir sobre a participação nos encontros do 
Grupo de estudos que darão suporte a esta 
pesquisa de doutorado. 
- Compartilhar os dias em que ocorreriam os 
encontros do Grupo de Estudos, atividades e leituras 
que serão propostas; 
- Discutir a importância do compromisso coletivo, 
tanto da professora-pesquisadora como dos alunos 
do Curso de Letras. 
 

 
Questionário 

para os alunos 
 

 
1 

Obter informações complementares sobre o contexto 
sócio-histórico-cultural dos participantes desta 
pesquisa e investigar como estudaram gramática até 
esse momento.  (Questionário, em anexo) 
 

 
Gravação dos 
encontros do 

Grupo de 
Estudos 

 

 
 
 

16 

Investigar de forma crítica discussões sobre três 
visões de gramática e de ensino de gramática 
atribuídas pelos participantes desta pesquisa, 
durante encontros de um Grupo de Estudos 
realizados em uma instituição particular de ensino 
superior (IES) em Várzea Grande – MT. 
 

Troca de e-
mails. 

Discussões à 
distância (e-mail) 

 
Várias 

Retomar, aprofundar, esclarecer dúvidas das 
discussões realizadas e encaminhar textos e tarefas 
didáticas. 
 

 
Peça de teatro 

 
6 

Organizar e apresentar uma releitura do texto 
“Emília no país da gramática” (Lobato, 1934); 
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O foco de análise desta pesquisa se direciona para os encontros do Grupo de 

Estudos. Esses encontros ocorreram em sua maioria, às quintas-feiras, das 17h30 

às 18h50. No entanto, algumas vezes, aconteceram às segundas-feiras, às quartas-

feiras e aos sábados, em virtude do período de provas dos alunos ou, ainda, por 

minha participação em Seminário de Pesquisa e em Seminário de Orientação na 

PUC - São Paulo. As mudanças eram informadas, por e-mail ou pessoalmente, 

quando possível, sempre com antecedência no intuito de não causar transtornos aos 

participantes.  

 Em seguida, apresento a descrição e a justificativa das escolhas dos 

instrumentos utilizados nesta pesquisa para a produção de dados. 

 

3.2.1   Questionário  

 

 Foi elaborado um questionário com o objetivo de obter informações 

complementares sobre o contexto sócio-histório-cultural dos participantes desta 

pesquisa e investigar como estudaram gramática até o contexto atual. Esse 

questionário (anexo), conta com dados de identificação dos participantes: onde 

cursaram o Ensino Fundamental, Médio (rede pública ou privada); se fizeram 

cursinho ou não; por que escolheram o Curso de Letras; como organizam o texto 

que produze; como o professor os orientava para a produção de texto; entre outras 

questões. A análise das respostas a esse questionário colaborou de forma crítica 

com a organização do meu planejamento e replanejamento durante os encontros e 

foi importante para uma melhor compreensão do contexto em foco. 

 

3.2.2   Gravação dos encontros do Grupo de Estudos 
 

 Inicialmente, o Grupo de Estudos começaria em fevereiro, mas nem todos os 

alunos que se mostraram motivados a participar, retornaram das férias no mesmo 

período. Assim, enviei um e-mail ao grupo e sugeri que o encontro tivesse seu início 

em São Paulo 
 

relacionando-a com as discussões e o aprendizado 
sobre três visões de gramática.   
Construção, reconstrução dessa releitura e ensaios 
e discussão coletiva sobre essa apresentação. 
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em abril. Com a concordância de todos de abril a setembro de 2013, ministrei e 

gravei 16 encontros do Grupo de Estudos (GE).  A partir do dia 10 de julho, a IES 

entrou em recesso. Assim reiniciei os encontros em agosto. O período de recesso foi 

importante para que eu pudesse transcrever os últimos dados e também para refletir 

e planejar os dois próximos encontros que restavam para o término dos encontros. 

 Além dos sentidos e dos significados compartilhados pelos participantes 

sobre gramática e ensino-aprendizagem de gramática, busquei, ainda, outras 

questões centrais a este estudo: a compreensão de sujeito, de linguagem, dos 

papéis de aluno e de professor, o que o aluno aprende na escola e o que o professor 

ensina. Essas questões estavam imbricadas a três visões de gramática 

(Estrutural/Gerativo-Transformacional e Enunciativa), ao longo das discussões.  

 A seguir, apresento todos os encontros do Grupo de Estudos e seus 

respectivos objetivos na formação de professores em pré-serviço. 

 

 3.2.3  Encontros Do Grupo De Estudo 
 
I Encontro (04/04/13) 
O primeiro encontro teve início às 17h30. Estão presentes Si1, Fer, Cris e Ya, que 
chegou atrasada e eu, professora-pesquisadora. Faltaram Rai, Cel, Lau e Bia.  
Os objetivos desse encontro foram: 

 Compartilhar e discutir, com os participantes, o objetivo do Grupo de Estudos e 
que os participantes estarão contribuindo com minha pesquisa de doutorado; 

   Refletir sobre a importância do compromisso coletivo, tanto da professora-
pesquisadora como dos alunos do Curso de Letras; ambos participantes deste 
estudo.  

   Obter informações sobre o ensino-aprendizagem de gramática dos participantes 
(Questionário, em anexo). 

 
II Encontro (05/04/13) 
O início desse encontro foi às 17h30. Cris, Lau, Hel, Ya, Si e Bia estavam presentes. 
Faltaram apenas Rai e Cel. Voltamos a nos encontrar, para finalizar a discussão do 
primeiro encontro. O objetivo foi compreender a importância da colaboração crítica 
entre os participantes do Grupo de Estudos.  Para contribuir com a reflexão, os 
alunos assistiram a uma aula da Educação Infantil do Colégio Emilie – SP, 
disponível no Youtube. 

 

III Encontro (11/04/13) 
Esse encontro teve seu início às 17h20. Estava presente a professora-pesquisadora, 
Ya, Cel, Rai, Fer, Si e Bia. Faltaram Lau e Hel. Teve o objetivo de discutir sobre a 
concepção monológica e dialógica para ensino-aprendizagem de leitura, escrita e 
gramática. 
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IV Encontro (22/04/13) 

Iniciamos o encontro às 17h45. A professora-pesquisadora, Lau, Hel, Cris, Ya, Fer, 

Si e Bia estavam presentes. Faltaram Rai e Cel. Teve como objetivo analisar 

produções de texto realizadas em aula de estágio de uma turma do Curso de Letras 

da IES pesquisada e compreender de forma crítica como a gramática pode se 

relacionar com a produção de texto. 

 
V Encontro (02/05/2013) 
 O início se deu às 17h35. Nesse encontro, estavam, inicialmente, presentes apenas 
Cris, Cel, Si e eu, professora-pesquisadora. Ya e Rai chegaram atrasadas. Faltaram 
Fer, Bia, Lau e Hel. Contamos, também, com a participação da aluna Je, mas 
apenas nesse encontro. Esperei até às 18h para o início da discussão. Nesse quinto 
encontro, o meu objetivo foi discutir alguns conceitos-chave da abordagem de 
Saussure, com uma aula expositiva e dialogicamente organizada para possibilitar a 
participação de todos. Organizei slides para explorar com eles essa abordagem 
teórica (em anexo). 
 
VI Encontro (09/05/13) 
Começamos o encontro às 17h50. Apenas Lau e Hel não compareceram ao 
encontro. O combinado com o grupo era iniciar a discussão sobre Chomsky, mas 
considerei importante sistematizar um pouco mais a discussão de Saussure e 
relacioná-la com o ensino-aprendizagem de gramática. 
 
VII Encontro (16/05/13) 
 O início desse encontro se deu às 17h45, pois aguardamos o restante da turma. 
Fer, Si, Ya participaram desse encontro. Rai, Lau, Cel, Bia e Hel faltaram. Nesse 
encontro discutimos alguns conceitos-chave da abordagem de Chomsky e sua 
gramática Gerativo-Transformacional. Para essa aula, preparei slides e os 
participantes já tinham recebido um texto anteriormente que discutia essas 
questões. (I parte da discussão).  
 
VIII Encontro (23/05/13) 
 Às 17h20 iniciamos. Nesse encontro, continuamos a discussão sobre a abordagem 
chomskyana (II parte da discussão). Com o objetivo de Aprofundar a discussão 
sobre conceitos-chave dessa abordagem e também esclarecer algumas dúvidas do 
encontro passado. Só faltaram Rai e Cel. Também, combinamos que, no próximo 
encontro, os alunos irão apresentar uma proposta didática que tenha como base 
uma visão de gramática estudada nesses encontros. Si, Hel, Cel, Lau e Cris 
estavam presentes. Faltaram Rai, Fer, Ya e Bia.  
 
IX Encontro (06/06/13) 
 O encontro teve seu início às 17h. Faltaram apenas Ya, Rai e Bia. Nesse encontro, 
os participantes, em grupo, irão apresentar uma proposta didática que esteja 
embasada na abordagem de Saussure e/ou na de Chomsky, para que possamos 
refletir sobre a relação dessas teorias com o ensino-aprendizagem de gramática na 
escola.  
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X Encontro (22/06/13) 
 Início combinado, às 8h. Nesse encontro, o objetivo é discutir a visão de Bakhtin e 
Voloshinov sobre a linguagem e gramática. Entreguei aos alunos o capítulo 4 - Das 
orientações do pensamento filosófico-linguístico - da obra Marxismo e Filosofia de 
Linguagem (1929/2004), antecipadamente, para que eles pudessem fazer uma 
leitura crítica desse texto e pensar sobre como esses teóricos compreendem a 
linguagem e a gramática, ou os aspectos linguísticos do gênero. Faltaram a esse 
encontro: Ya, Fer e Lau. Esse encontro aconteceu no sábado. O encontro ocorreu 
no sábado, porque os alunos estavam em semana de prova. Estavam presentes 
Hel, Cris, Cel, Rai, Bia e Si. Faltaram Lau e Ya. 
 
XI Encontro (26/06/13) 
 O encontro teve início às 17h45. Nesse encontro, o objetivo era discutir sobre as 
seguintes questões entregues, na aula anterior, aos alunos: Qual é a compreensão 
de sujeito para essa abordagem? Qual é a compreensão de linguagem?  Qual é a 
compreensão de papéis de aluno e professor Não falou disso no texto? O que o 
aluno aprende e o que o professor ensina? O que o professor sabe sobre as 
dificuldades do aluno? E, também, pensar em uma gramática enunciativa; 
relacionando essa abordagem com o ensino-aprendizagem de gramática.  Estavam 
presentes Lau, Si, Cris, Fer, Cel e Hel. Faltaram Bia, Rai e Ya.  
 
XII Encontro (03/07/13) 
 Iniciamos o encontro às 18h. Nesse encontro, divididos os participantes em três 
grupos, os alunos irão apresentaram uma performance sobre as três visões de 
gramática estudadas. Estendemos o encontro até as 20h30, porque os alunos não 
tinham aula nesse dia. Estavam presentes Lau, Si, Cris, Fer, Cel e Hel e Rai. 
Faltaram Bia e Ya.  
 
XIII Encontro (08/07/13) 
O início se deu às 17h30, com o objetivo de concluir a apresentação das 
performances. Nesse encontro, o grupo da Cris, Rai e Cel apresentam a abordagem 
de Chomsky. Foi o grupo que não conseguiu apresentar no encontro anterior. 
Estavam presentes Lau, Si, Cris, Fer, Cel e Hel e Rai. Faltaram Bia e Ya.  
 
XIV Encontro (08/08/13) 
 Iniciamos esse encontro às 17h50. Esse foi o 1º encontro, após o recesso de férias. 
Hel e Lau já haviam colado grau e me avisaram que não iriam participar mais dos 
encontros. Lau, a princípio, irá trabalhar no interior e Hel dará aula à noite. Bia se 
afastou por motivo de saúde e não retornou. Iniciamos esse encontro tentando 
colocar a filmadora no foco, já que, os meninos que cuidavam disso não vieram. 
Normalmente, ninguém se importava com a filmadora ou com o gravador, que eu 
também trazia para os encontros.  O objetivo era refletir um pouco sobre o texto de 
Bakhtin “Questões de estilística nas aulas de língua russa no ensino médio”, que foi 
traduzido pela filha da profª Si de uma versão em inglês17; buscando relacionar as 
discussões desse texto com o que a gente já discutira quando nós estudamos o 
                                                           

17
 Atualmente, há uma nova versão desse texto (2014), traduzida do Russo para o português, pelas 

pesquisadoras Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo. 
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texto da obra Marxismo e Filosofia da linguagem. E, assim, pensar sobre em um 
ensino-aprendizagem de gramática enunciativa. Estavam presentes Si, Cris, Fer, 
Cel, Rai e Ya. Faltaram Bia e Hel. 
 

XV Encontro (22/08/13) 
 O início desse encontro foi às 17h20. Nesse encontro, estavam presentes Ya, Rai, 
Cel, Si e Fer. Cris faltou. O objetivo foi analisar com os participantes uma proposta 
didática18 (em anexo) com o gênero música. Depois, os alunos organizaram uma 
atividade didática com uma reportagem do jornal Gazeta (Cuiabá-MT) que 
selecionara para esse encontro. Deviam considerar os aspectos linguísticos, 
enunciativos e discursivos desse gênero. Como ressaltei, no encontro passado, Hel 
e Lau não participariam mais. 
 
XVI Encontro (12/09/13) 
Às 17h, iniciamos. Nesse último encontro, estavam presentes: Ya, Fer, Cris, Si e Re, 
que não é participante desta pesquisa, mas sim do grupo de Iniciação Científica que 
coordeno. Cel, Rai, Lau e Hel não participam mais desse grupo. Cel e Rai se 
matricularam em vagas remanescentes da Universidade Federal de Mato Grosso e, 
assim, deixaram de participar do GE. Bia se afastou por motivo de saúde e não 
retornou. Hel e Lau colaram grau em julho e, da mesma forma, se afastaram do GE. 
O objetivo foi de responder a seguinte questão: Ao final desse grupo de estudos, o 
que você aprendeu sobre o ensino-aprendizagem de gramática na escola? E, em 
que medida, as discussões sobre as três visões de gramática contribuíram com essa 
reflexão? 
 

3.2.4   Troca de e-mails (comunicação à distância) 
 

 Nesta tese, a utilização dessa forma de comunicação Hotmail (e-mail) foi 

importante, uma vez que colaborou com o desenvolvimento do Grupo de Estudos, 

pois, como já relatei, nem todos os alunos iniciaram o ano letivo na mesma semana 

e o uso dessa ferramenta virtual contribuiu para eu pudesse organizar o cronograma 

do curso (datas e o dia da semana em que nos encontraríamos). Além disso, os 

textos estudados, que estavam digitalizados, foram enviados por e-mail, o que 

colaborou com a leitura antecipada dos mesmos e, também, com compartilhamento 

coletivo. Como aponta Oliveira (2009, p. 287), “o tempo amplia-se para qualquer 

momento ou dia da semana, não necessariamente em uma aula com data e horário 

determinados”. 

 As entradas dos e-mails e conteúdo temático – quantidade, frequência não 

foram analisados neste estudo. 

                                                           

18
Essa proposta foi apresentada no Seminário de Pesquisa (2012/2), na PUC/SP. 
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3.2.5   Peça de teatro apresentada em São Paulo  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Com permissão (em anexo)  
 

Durante o Grupo de Estudos, os alunos da turma 12/1 cursaram a disciplina 

Práticas Escolares na Contemporaneidade, no Curso de Letras, quem ministrou 

aulas nessa disciplina foi a Profª Si, participante desta pesquisa. Aos poucos, 

começaram a relacionar e a levar para essas aulas as discussões que fazíamos no 

Grupo de Estudos. Dessa maneira, pensar no ensino-aprendizagem de gramática 

em diferentes perspectivas. A turma discutia as práticas de leitura, escrita e 

gramática na escola no contexto contemporâneo e a proposta da professora era, em 

seguida, ir a campo. Ela propôs aos alunos que após cada estudo, um grupo iria à 

escola e depois voltariam para sala de aula para nova discussão. No entanto, a rede 

pública e municipal entrou em greve.  

 Nesta ocasião, a professora reorganizou seu planejamento e, em uma das 

atividades propostas, os alunos, que são participantes da minha pesquisa, 

apresentaram a releitura do texto de Lobato (1934) “Emília no país da gramática”. A 

professora me convidou para assistir à apresentação e, juntos, nós e os alunos, 

decidimos que seria muito interessante apresentar essa releitura no IX Encontro de 

Estudos Linguísticos e Literários que aconteceria de 26 a 29/11 de 2013, no 
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UNIVAG-Centro Universitário de Várzea Grande, MT.  E aproveitei o entusiasmo 

deles e propus aos alunos que levássemos essa peça para o 1º Fórum de Ação 

Cidadã que aconteceria em São Paulo, de 23 a 25/11. De início, eles ficaram um 

pouco assustados, mas como relatei anteriormente, é um grupo muito participativo e 

criativo. Minutos depois, me disseram: “Topamos o desafio”, professoras! Marcamos, 

para a tarde seguinte, uma reunião. Nesse encontro, para minha surpresa e da SI, 

os alunos já trouxeram uma proposta para arrecadar fundos para compra de 

passagem, hospedagem e alimentação em São Paulo. Apresentaram, inclusive, 

sugestão de hotéis, preços de passagens áreas e, ainda, de passeios culturais, 

como, por exemplo, visitar ao museu de Língua Portuguesa e, claro, assistir a uma 

peça de teatro; enfim, uma possibilidade real da nossa viagem. 

  Assim, decidimos que venderíamos pizzas. Cada um venderia 50 pizzas e, 

dessa forma, teríamos dinheiro suficiente para os nossos gastos em São Paulo. 

Juntamente com a venda das pizzas, realizamos um encontro inicial para leitura da 

peça e, depois, encontros semanais para ensaios, pois fizemos pequenas alterações 

no formato original da peça apresentada por eles, por exemplo, Cris, Dona 

Gramática, sugeriu que trocássemos o rinoceronte, ilustre personagem que 

aparece pela primeira vez no livro “Caçadas de Pedrinho” (Lobato, 1933), pelo 

Minhocão do Pari19, uma lenda que vive na memória dos cuiabanos há mais de 100 

anos. Os figurinos tiveram a contribuição das famílias e, o traje do minhocão, foi 

carinhosamente, construído por amiga Luciana Godoy, professora de Artes em 

Cuiabá. Compreendo, assim, um movimento agentivo20, ou seja, os modos de agir 

dos alunos propiciaram uma ação conjunta e criativa e, especialmente, 

transformações, uma vez que fomos a São Paulo e apresentamos a releitura. 

 Um aspecto interessante nesse cenário foi que toda comunidade acadêmica 

começou a se envolver e se encantar com essa proposta. Vários cursos como os da 

área da Saúde, das Engenharias e, fundamentalmente, os do GPA de Humanas 

                                                           

19
 Em 1936, Monteiro Lobato, engajado na campanha do petróleo, visita ao Mato Grosso e percebe 

que o minhocão do Pari se tratava de um fenômeno físico. Ele refletiu com a comunidade que: "Não 
há monstro, trata-se apenas de gás metano comprimido. Quando o gás é mais forte, ele explode e 
produz o rebojo das águas, o mesmo acontecendo com o fogo na areia". (Leite, 1997).  
20

 O termo Movimento Agentivo, a meu ver, se aproxima das discussões de Anne Edwards (2007) 
quando aponta: “Relational agency involves a capacity to offer support and to ask for support from 
others...”. 
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(Letras, Pedagogia e Matemática) se empenharam conosco na venda das pizzas. 

Houve professores de Engenharia que compraram por volta de 15 pizzas. Enfim, 

tudo foi um acontecimento21.  

 É importante, ainda, ressaltar que os dados produzidos tanto na construção 

como na apresentação da releitura, em São Paulo, não foram analisados nesta tese. 

 

3.2.6   Produção de dados 

 

 Como já apresentado na descrição dos encontros do Grupo de Estudos desta 

pesquisa, os dados foram produzidos em 16 encontros. O primeiro encontro 

aconteceu no dia 04 de abril de 2013 e o último no dia 11 de setembro de 2013.  

Todos os encontros foram relevantes para responder as três perguntas de pesquisa 

por revelarem o início e o final do Projeto.  

 Em relação às metodologias utilizadas durante os encontros do Grupo de 

Estudo, destaco as rodas de conversa, aula expositiva e dialógica, bem como 

trabalho em grupo ou em dupla e, também, a construção de práticas didáticas e 

performance. Esses movimentos discursivos contribuíram com o padrão relação 

entre os participantes, e com a análise da argumentação em debate.  

 Nessa perspectiva, ao analisar o padrão relacional, os sentidos pessoais, os 

significados compartilhados e os movimentos de agência entre os participantes, 

alinho-me à concepção de linguagem de Bakhtin (1952-53/1979) que aponta para 

um princípio dialógico que não gera uma finalização, mas sim “um vir a ser”. Em 

outras palavras, a língua é viva, concreta e não um mero objeto da linguística. Para 

o autor, é através de enunciados concretos que a vida entra na língua.  

 Compreendo que as construções discursivas são produzidas em conjunto e, a 

interação com o outro é sempre um pressuposto neste estudo. Os participantes são, 

portanto, concebidos como sujeitos coparticipantes ao longo processo e constituídos 

em relações colaborativas e críticas.  

  

 

                                                           

21
 O vocábulo “acontecimento” foi utilizado aqui com seu sentido bakhtiniano. Para Bakhtin, a nova 

unidade real do mundo deixa de ser produto de mente abstrata (mundo das ideias) para ser 
experimentada no concreto (BAKHTIN, 1952-53/1979). 
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3.3     Categorias de Análise  
 

A discussão dos dados está organizada em três momentos. Inicialmente, 

apresento o contexto enunciativo de cada excerto, pois, dessa forma, o leitor pode 

identificar e compreender como cada encontro do Grupo de Estudos foi realizado. 

Em seguida, aponto os trechos dos excertos selecionados e, no final, realizo uma 

análise; tendo como base nos domínios enunciativos e linguístico-discursivos que se 

mostram mais pertinentes para responder às seguintes questões de pesquisa: 

  

1.  Quais os sentidos e significados sobre o ensino-aprendizagem de gramática 

emergem das discussões no projeto?  

  

2.  Como se organizou o processo relacional entre os participantes do Grupo de 

Estudos e, em que medida essa organização possibilitou compartilhamento de 

novos significados que revelam aprendizagem e desenvolvimento? 
 

Assim, a análise de dados desta pesquisa aponta dois movimentos no 

decorrer do projeto que englobam dados que possam responder as questões acima.  

 

1. Sentidos e significados sobre gramática e ensino-aprendizagem de 
gramática que emergem das discussões, ao longo do projeto 
 

A análise do conteúdo temático, compreensível pelas escolhas lexicais dos 

participantes (os adjetivos, substantivos, verbos) tem como base os aportes teóricos 

de Bronckart (1997/2009), Magalhães (2004, 2011, 2014) e Liberali (2004, 2011, 

2013). Nesse sentido, considerarei também, nesta análise, os sentidos e significados 

dos que os participantes atribuem  aos conteúdos temáticos discutidos, as intenções 

de cada participante durante as interações e, ainda, as questões sócio-histórico-

culturais. O levantamento do plano geral do texto possibilitou a compreensão dos 

textos estudados pelos participantes, durante os encontros do Grupo de Estudos, 

bem como os diferentes sentidos e significados em relação a cada conteúdo 

temático enfatizado, nos encontros do Grupo de Estudo. 
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2. O processo relacional entre os participantes do Grupo de Estudos e, em 
que medida essa organização possibilitou compartilhamento de novos 
significados que revelam aprendizagem e desenvolvimento 

 

Os aspectos linguístico-discursivos e estilísticos e Tipos de perguntas e de 

respostas direcionados ao processo de reflexão-crítica foram categorias utilizadas 

como base para a análise de desse movimento e estão baseadas nos trabalhos de 

Magalhães (2004), Brookfield & Preskill (2005), Liberali (2008) e Ninin (2013). 

Os tipos de perguntas e respostas de aos/pelos participantes desta pesquisa 

durante o Grupo de Estudos foram fundamentais para compreender como os 

participantes estavam interpretando as visões de gramática estudadas e sua relação 

com o ensino-aprendizagem de gramática na escola. Os tipos de perguntas foram 

analisados para compreender criticamente, durante os encontros do Grupo de 

Estudos, se e como estas perguntas favoreceram a organização da linguagem para 

estabelecer a contradição, por meio das relações que são criadas e de como os 

participantes sustentam o que dizem. 

Nesse contexto de colaboração crítica, configura-se como um agir de 

profissionais em pré-serviço “dialógico, criativo, ético e competente” quanto às 

discussões acerca e três abordagens de gramática e sua relação com o ensino-

aprendizagem de gramática na escola. 

A organização argumentativa da linguagem na construção de relações 

colaborativas na discussão das diferentes compreensões dos participantes desta 

pesquisa de “cria contextos para que os futuros professores aprendam a analisar a 

linguagem em sua materialidade para entender o significado das escolhas feitas na 

sala de aula e os interesses a que servem” (MAGALHÃES, 2004, P.72).  

Nessa análise, também, reflito sobre os discursos de autoridade e os 

discursos internamente persuasivos; tendo como base Bakhtin (1937-38/1983), 

Magalhães et.al (2014), Liberali (2013); entre outros.  Desse modo, observo a 

dinâmica discursiva entre os participantes, analisando movimentos monológicos 

(discurso de autoridade) e as relações dialógicas (discurso internamente persuasivo) 

que colaboram com a expansão de significados. Para a compreensão dessas 

categorias de análise acima são de interpretação, alinho-me a Liberali (2013), em 
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sua discussão sobre categorias argumentativas para entender e transformar 

contextos escolares.  

A seguir, destaco e exemplifico quadros que apontam os níveis enunciativos, 

discursivos e linguísticos que contribuem com esse estudo.  

 

Domínio Enunciativo: o contexto  

 

O contexto enunciativo se constitui na relação com o contexto de produção e 

recepção do discurso, nesta tese, o Grupo de Estudos. Para Bronckart (1999/2007), 

um conjunto de fatores pode influenciar a organização de evento: local-tempo, 

participantes e seus papéis, objetivos da interação e modos de produção. Sobre 

esses aspectos, Liberali discute que: 

 

Quadro 5: Contexto enunciativo 

Organização do contexto Características 

Local e momento de produção, 
recepção e circulação 

Esse lugar-tempo se constitui como uma 
situação complexa em que relações 
dialógicas e dialéticas estão em foco.  

Papel dos Enunciadores  Participantes do movimento colaborativo-
argumentativo, podem se posicionar como 
ouvinte-leitores, ou se posicionam como 
sujeitos responsivos e, mais, como sujeitos 
que criam possibilidades para novas 
interpretações e entrelaçamento de vozes.  

Objetivos da interação Os sujeitos participam da enunciação 
interagindo responsivamente diante das 
propostas e teses que lhes são 
apresentadas.  

(Adaptado de Liberali (2013, p.63)). 

 

Segue exemplo de quadro de contexto enunciativo: 
 

Quadro 6: Exemplo de contexto 

Categorias  Características 

Tempo 2013 

Espaço Encontros do Grupo de Estudos com a 
participação de alunos do Curso de Letras, da 
professora Si e da Professora Pesquisadora. 
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Objetivo - Compreender e refletir sobre relações entre os 
participantes na organização e condução do 
Grupo de Estudos; 
-Produzir conhecimento sobre gramática e 
ensino-aprendizagem de gramática dos 
participantes (Questionário, em anexo). 

Participantes  Alunos do Curso de Letras  
Professora Si  
Professora-pesquisadora  

 

Domínio discursivo 
 

 Para Liberali (2013, p.66), as características discursivas precisam ser 

analisadas sob quatro aspectos: “o plano organizacional, a organização temática, o 

foco sequencial e a articulação entre as ideias apresentadas”. Sobre esses 

aspectos, a autora aponta: 

 

Quadro 7: Domínio discursivo 

Plano organizacional  Analisa organização dos discursos 

A organização temática  Analisa como o conteúdo temático é 
construído, o Desenvolvimento/ ou não do 
tema e a pertinência/ ou não pertinência das 
colocações enunciativas nas interações. 

O foco sequencial Relaciona-se com a escolha temática e com 
o entrelaçamento discursivo. 

Articulação discursiva Analisa a maneira como ideias, posições, 
pontos de vista são apresentados, 
contrastados, sustentados e acordados. 

 

Nessa perspectiva, os níveis discursivos se constituem pelas características 

de organização e de articulação.  Para Liberali (2012, p.25), “estão relacionados ao 

modo de planificação do texto e às formas organizativas predominantes, de acordo 

com o objetivo da ação em foco”. Dessa forma, com a observação dos movimentos 

discursivos, ao longo das relações estabelecidas nas atividades propostas no Grupo 

de Estudos, compreenderei o desenvolvimento da agência entre os participantes.  

Nessa direção, foram utilizadas categorias de análise baseadas nos trabalhos 

de Orsolini (2005), Pontecorvo (2005), Kerbrat-Orecchioni (1996) e Brookfield & 

Preskill (2005). Kerbrat-Orecchioni (1996, p.28) que apontam como “o sistema de 

turnos cria regras para os interagentes num sistema de direitos e deveres, gerando 

expectativas que podem ser satisfeitas ou não”. Assim, nesta tese, a análise dos 
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turnos contribui com os tipos de turno (avanço na fala do outro, não avanço na fala 

do outro).  E, ainda, no dizer de Brookfield & Preskill, “uma vez que a discussão está 

se movendo, vários tipos de perguntas e respostas são particularmente úteis na 

manutenção do dinamismo (p.86)”. Estas categorias contribuem com a análise do 

entrelaçamento das vozes dos participantes, como um se apropria da fala do outro, 

nas interações, como avança na produção de novos significados e, ainda, se há 

reiteração ou sentidos cristalizados. 

Para essa compreensão priorizo as categorias desenvolvidas por Liberali 

(2013), na organização da linguagem da argumentação, expostas e exemplificadas 

com dados deste estudo no quadro seguinte. 

 
 

Quadro 8: Domínio discursivo  
 

Articulação 
discursiva 

Descrição Exemplo 

 
Exórdio  

 

Abertura do tema ou 
introdução e estabelecimento 
de contato com os 
interlocutores. 

PP1: “Boa tarde, pessoal! Tudo 
bem?”. 

Questão 
controversa 

Cria possibilidade de 
respostas com perspectivas 
diversas.  

Hel11: Afinal, o que é 
sustentabilidade? 

 
Apresentação de 

ponto de vista 
com suporte 

implícito na fala 

Apresentação de uma 
posição do interlocutor. 

Si1: Sim, nossa, agora, ouvindo 
você falar, eu fiquei pensando, 
vai ser muito interessante rever 
alguma dessas teorias que já 
estudei na graduação.  

 
Concordância 
com expansão 

Aceitação da ideia 
apresentada com acréscimo 
de novas possibilidades 
interpretação do tema 

Cris2: Eu concordo, nós já 
estudamos sobre isso na aula 
de Leitura e Produção de 
Textos, no segundo semestre. 
Nós refletimos que os gêneros 
se organizam de forma 
diferente. Depende da 
intenção de quem escreve? 
Do próprio gênero. A 
procuração, por exemplo, é 
muito mais formal. Eu não 
posso usar marcas da 
linguagem do dia a dia. 

 

 
Refutação do 

argumento 

 
Não aceitação de suporte 
apresentado para ponto de 
vista. 

Cris4: Não concordo. No 
máximo, 5ª série, 6º ano. Meu 
filho está no 4º ano e o texto dele 
é parecido com esse. Esse texto 
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é curto, usa pouco vocabulário, 
tem problemas de concordância, 
coesão, coerência,... 

 
Acordo ou 

síntese 

Tentativa de encontrar nova 
posição que aglutine 
diferentes posicionamentos a 
partir de concessões.   

Fer 8: No caso da produção que 
nós analisamos, embora ele use 
reticências, ele não sabe usar a 
vírgula. 

Pedido de 
esclarecimento 

ou suporte 

Solicitação de maiores 
detalhes sobre o argumento 
de sustentação. 

PP7: Você pode explicar por que, 
Bia? 

 
Questões para 
entrelaçamento 

de falas 

Modos de questionar que 
contribuem para que os 
interlocutores percebam ou 
criem relações entre suas 
falas e de outros 
participantes do evento. 

PP6: Alguém pode expandir o 
que foi colocado até agora? E 
pensem também por que eu 
escolhi esse vídeo? 
 

(Adaptado de Liberali, 2013, p.68-70). 

 

Nesse âmbito, destaco, a seguir, tipos de perguntas apontados por Ninin 

(2013). 

Quadro 9: Tipos de pergunta: Movimento de reflexão 
 

Tipo de 
pergunta 

 

                Descrição          Exemplo 

Dependente Representa algo destacado de uma 
ação discursiva anterior para 
provocar nos alunos a necessidade 
de articular conhecimentos. 

Cris2: Nós levamos um 
susto quando descobrimos 
que ele estava vivo e 
atuante, lembra Fer? 
 

 
Esclarecimento 

Solicita explicação/justificativa sobre 
o que foi apresentado. Favorecem a 
identificação de ideias centrais e 
também sua organização.  

Lau7: E você aprendia 
mais desse jeito? 

Expansão Possibilitam expandir, aprofundar o 
pensamento, avançando no 
raciocínio.  

Fer5: Tudo isso tem a ver 
com os aspectos 
estilísticos, né, professora? 

 

 (Adaptado de Ninin, 2013, p.124-126). 
 

Domínio linguístico 

 

Para contribuir com a análise dos movimentos dialógicos e dialéticos 

produzidos durante os encontros do Grupo de Estudos, também, enfatizo os 

aspectos linguísticos apontados por Liberali (2013, p.74), Bronckart (1999/2007), 

Magalhães (2004, 2014). “Esse é discurso novo na escola”, segundo Magalhães, 
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porque a escola, na maior parte das vezes, se constitui apenas com espaço de 

avaliação com base no que está preestabelecido, não levando em conta os 

discursos dos alunos, os interesses que os embasam.  

Desse modo, em consonância com Liberali (2013, p.74) apresento alguns 

mecanismos de composição do discurso, são eles: mecanismos conversacionais, 

mecanismos de interrogação, mecanismos de distribuição de vozes e mecanismos 

de modalizações. 

 

 Mecanismos de distribuição das vozes: Marcam a implicação do sujeito no 

enunciado. Essa tipologia permite que se materializem os sentidos pessoais e 

que se configure o compartilhamento de novos significados.  

 

 Mecanismos de interrogação: Relacionam-se a perguntas fechadas, que 

provocam respostas de “sim” ou “não” e a perguntas abertas, que utilizam 

pronomes interrogativos (Como? Por quê? O quê?). Analisar o movimento 

dessas perguntas contribui com a interpretação do modo como as formas de 

questionamento favorecem o entrelaçamento do conhecimento que está em 

produção nas interações. 

 

 Mecanismos de conexão: Relacionam-se aos modos de expor suas ideias no 

texto e, segundo Liberali (2013), podem ocorrer como referência intratexto e 

intertexto.  

Para Koch (1993) os operadores argumentativos permitem o entrelaçamento de 

ideias e determinam os encadeamentos possíveis com outros enunciados 

capazes de continuá-Ios. 

      A fim de contribuir com a compreensão, elaborei o quadro abaixo: 

 
Quadro10: Tipos de operadores argumentativos  

Marcas 
linguísticas 

Objetivo Exemplos 

 
Mesmo, até, até 
mesmo, inclusive  

Organizam a hierarquia dos 
elementos numa escala, 
assinalando o argumento 
mais forte para uma 
conclusão.  

Si2: Os alunos vão 
percebendo, inclusive, eu 
também, que podem usar essa 
ou aquela construção sintática. 
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Portanto, logo, por 
conseguinte, pois, em 
decorrência, 
consequentemente  
 

Introduzem uma conclusão 
relativa a argumentos 
apresentados em 
enunciados anteriores.  

Si8: Não solta assim, de 
qualquer jeito. Ela está muito 
presa, engessada, pois não há 
um contexto e a língua fica 
vazia. 

 
Ou, ou então, quer... 
quer, seja... seja  

Introduzem argumentos 
alternativos que conduzem 
a conclusões diferentes ou 
opostas.  

Fer6: Pensando no que a 
gente vem discutindo, 
professora, o professor pode 
perceber nas produções dos 
seus alunos que eles não 
conseguem fazer a 
concordância do sujeito com o 
verbo. Tipo: Os colegas saiu.  
Ou que colocam vírgula 
separando o sujeito do 
predicado. 

 
Mais que, menos que, 
tão... como  

Estabelecem relações entre 
elementos, com vista a uma 
dada conclusão.  

Cris7: Ah, por exemplo, como 
rabo de cavalo, nesse texto, 
tem significados mais 
conhecidos e o da planta que 
chama rabo-de-cavalo não é 
tão conhecido por nós, é 
separado por hífen, como o 
autor fala. 

 
Porque, que, já que, 
pois  

Introduzem uma justificativa 
ou explicação relativa ao 
enunciado anterior.  

Lau6: Ela é importante, sim, 
porque contribui com a 
organização dos parágrafos, de 
um texto, por exemplo. 

 
Mas, porém, contudo, 
todavia, no entanto, 
embora, ainda que, 
posto que, apesar de  

Contrapõem argumentos 
orientados para conclusões 
contrárias.  

Bia2: Eu não sei definir 
exatamente o que é 
sustentabilidade, mas entendo 
que ser melhor na casa da 
gente, no mundo, a escola 
ensinar sobre isso, é deixar o 
mundo mais sustentável. 

 
Um pouco, pouco, 
quase, apenas, só, 
somente  

Distribuem-se em escalas 
opostas, isto é, um deles 
funciona numa escala 
orientada para a afirmação 
total e o outro, numa escala 
orientada para a negação 
total.  

Lau1: Eu imagino que a 
professora trabalhou com esse 
conteúdo antes com eles, um 
pouco da teoria, discutiu com 
eles sobre os tipos de lixo e, 
nessa aula, trouxe a prática, 
porque eles tinham um 
conhecimento prévio.  

E, também, ainda, a 
par de, nem (= e não), 
tanto...como, não só... 
mas também, além 
disso, além de  

Somam argumentos a favor 
de uma mesma conclusão.  

Cris2: E também tem a voz 
reflexiva... 

Já, ainda, agora  São responsáveis por 
introduzir no enunciado 
conteúdos pressupostos.  

PP8: ... a transformação forma 
uma estrutura com base em 
outra que já existia. 

(Adaptado de KOCH, 1993/ 2004). 
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 As modalizações: Enfatizam como finalidade geral traduzir, a partir de qualquer 

voz enunciativa, os diversos comentários ou avaliações formulados a respeito de 

alguns elementos do conteúdo temático (Bronckart, 1999/2007). A análise desse 

mecanismo de textualização, nesta pesquisa, permite a compreensão das trocas 

sociais entre os participantes desta pesquisa como possibilidade de produção de 

significados sobre o ensino-aprendizagem de gramática na escola.  

A seguir, apresento um quadro com definição e exemplos de modalizações, com 

base na visão de Bronckart (1999/2001) e Liberali (2013): 

 

Quadro 11: Modalizações 

Modalizações Exemplo 

Lógicas: A voz enunciativa promove uma 
avaliação de alguns elementos do conteúdo 
temático com base no mundo objetivo. 
Tempos verbais do modo condicional, 
auxiliares, advérbios, orações impessoais.  

Fer1: O professor com uma postura mais 
monológica iria falar para os alunos lerem 
o texto, colocar a opinião do autor do livro 
didático, ou do próprio professor.  

Deônticas: A voz enunciativa avalia o 
conteúdo temático apoiada em valores 
sociais, aceitos socialmente, proibidos, 
indispensáveis, desejáveis, etc. 
Tempos verbais do modo condicional, 
auxiliares, advérbios, orações impessoais. 

 
Si1: “Eu não devo começar só porque sou 
mais velha”. 
 

Apreciativas: A voz enunciativa avalia o 
conteúdo do mundo subjetivo e apresenta 
julgamentos benéficos, infelizes, diferentes... 
Marcas dessa modalização: tempos verbais/ 
auxiliares, advérbios, orações impessoais. 

Cris2: Infelizmente, nós ainda 
acreditamos que não concordar com uma 
coisa que alguém fala é brigar com as 
pessoas e não com a ideia da pessoa. Eu 
escuto isso desde o Ensino Médio. 

Pragmática: A voz enunciativa introduz um 
julgamento e atribui ao agente do discurso 
razões, intenções, capacidade de ação. 

PP2: “Você pode se colocar no momento 
que quiser”. 

(Adaptado de Liberali (2013:81-82)). 

 

Quadro 12: Distribuições de vozes 

Posicionamento 
enunciativo  

 Definição  Exemplo 

Eu e tu Expressa em 1ª pessoa 

e/ou 2ª pessoa para 

assumir uma 

opinião (pronomes e 

adjetivos possessivos). 

Ya1: Eu penso que o ir e vir dos 

meus textos, me ajudou a refletir 

sobre o que escrevo e como eu 

escrevo. 

A gente no lugar do eu Expressa a ideia de 

primeira pessoa do plural, 

Si2: O duro é quando a gente 

começa a descobrir que a gente 
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como remetentes da 

interação. 

usa só um autor. 

(Adaptado de Liberali (2013:79-80)) 

 

3.4 Categorias de interpretação 

 

Para responder às perguntas de pesquisa, selecionei categorias de 

interpretação, as quais foram explicadas no capítulo 2, Fundamentação Teórica. 

Aqui, nesta seção, as descrevo de forma breve, a seguir: 

 

Quadro 13: Categorias de Interpretação 

Categoria Descrição 

Sentido  Produção individual do sujeito direcionada às 
situações comunicativa, carregadas de 
experiências sócio-históricas. 
 

Significado negociado São construções dinâmicas e reorganizam os 
sentidos iniciais de forma colaborativo-crítica 
nas relações sociais. 
 

Colaboração crítica  
Magalhães (2004, p.75) 

Colaborar implica que todos os agentes 
tenham voz para colocar suas experiências, 
compreensões e suas concordâncias ou 
discordâncias em relação aos discursos de 
outros participantes e ao seu próprio. 
 

Formação de conceitos 
Vygotsky (1934/2001, p. 246) 

É um ato real e complexo de pensamento que 
não pode ser aprendido por meio de simples 
memorização, só podendo ser realizado 
quando o próprio desenvolvimento mental da 
criança já houver atingido o seu nível mais 
elevado. 
 

Discurso de autoridade e discurso 
internamente persuasivo 
Bakhtin (1937-38/1983,) 

O discurso autoritário se configura na verdade 
absoluta, não se reconstrói no encontro com 
outras vozes. Já o discurso internamente 
persuasivo é um discurso aberto a várias 
possibilidades de inferências do discurso 
interior e do outro. 
 

Zona Proximal de Desenvolvimento 
Newman e Holzman (1993/2002, p.82) 

“A ZPD nada mais é do que a unidade 
psicológica (oposta a uma unidade ou 
paradigma) da história (não da psicologia) e, 
portanto, o lugar da atividade revolucionária”.  

 

(Adaptado de Carvalho, 2015). 
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No movimento de análise, essas categorias contribuíram com a produção de 

significados, com a organização da linguagem direcionada ao ensino-aprendizagem 

de gramática e à construção de agência dos participantes desta pesquisa, em um 

contexto de colaboração crítica.   

 

3.5      Credibilidade do processo de pesquisa 

 

A credibilidade deste estudo foi construída ao longo do doutorado, entre o 

segundo semestre de 2011/2 a 2015 por meio de discussões e apresentação oral 

em seminários de orientação e pesquisa, e, também, entre o diálogo aberto e 

reflexivo com professores e amigos das disciplinas cursadas. As orientações 

individuais, presenciais, por e-mail e por Skype, com a minha orientadora Profª. Drª. 

Maria Cecília Camargo Magalhães, bem como apresentações em congressos e 

seminários também.   

Em seguida, para finalizar este capítulo, aponto as ações efetuadas para 

conferir credibilidade à pesquisa. 

 

- Submissão do projeto ao Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, órgão que tem por objetivo resguardar os direitos e a imagem dos 

sujeitos de pesquisa. O parecer desse Comitê (Nº. 533.995) apresenta a seguinte 

observação: “Menciona que há expectativa de benefícios diretos e indiretos, 

considerando a relevância acadêmica e social deste estudo.”  

 

- Submissão a três bancas de qualificação, com o intuito de aprimorar e direcionar 

a pesquisa. Em todas as bancas, foram feitas contribuições valiosas:  

 

 A primeira banca ocorreu em 03 de setembro de 2012, foi composta pelas 

professoras doutoras Maria Cecília Camargo Magalhães (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo) e Fernanda Coelho Liberali (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo). Esta banca validou a definição do projeto 

de pesquisa e o caminho teórico e metodológico, apresentando algumas 



 

 

 

114 

questões que necessitavam de aprofundamento e contribuiu com valiosos 

esclarecimentos. 

 

 A segunda banca ocorreu em 06 de fevereiro de 2014, contou com a 

participação das professoras doutoras Maria Cecília Camargo Magalhães 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Fernanda Coelho Liberali 

(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Ângela Brambilla Cavenaghi 

Themudo Lessa (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Maria Otília 

Guimarães  Ninin (Universidade Paulista) e Cláudia Graziano Paes de Barros 

(Universidade Federal de Mato Grosso).   Nessa qualificação, foi recomendada 

a reorganização das seções da tese, retomada dos objetivos de pesquisa e 

elaboração da análise de discussão após criteriosa seleção dos dados.        

 

 A terceira banca, em 09 de abril de 2015, foi composta pelas professoras 

doutoras Maria Cecília Camargo Magalhães (Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo), Fernanda Coelho Liberali (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo), Ângela Brambilla Cavenaghi Themudo Lessa (Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo), Maria Otília Guimarães  Ninin (Universidade Paulista) e 

Cláudia Graziano Paes de Barros (Universidade Federal de Mato Grosso).  

Sugeriu a alteração dos objetivos e das perguntas de pesquisa, bem como a 

reorganização da metodologia e análise.         

 

- Discussões em Seminários de Orientação e Pesquisa (2011 a 2014)  

Nesses encontros, apresentei meu projeto, fundamentações teóricas; refletimos 

sobre a metodologia, as categorias de análise e interpretação de dados. Também 

apresentamos performances acerca do que estamos estudando, o que revelou 

novos caminhos a trilhar. 

 

- II Fórum ISCAR Brasil- UFJF – Juiz de Fora- MG (10 e 11 de agosto de 2012): 

Este minicurso foi ministrado por mim, conjuntamente, com outra colega, aluna do 

LAEL, também integrante do Grupo LACE. Participar deste encontro foi muito 

significativo para mim, uma vez que foi a primeira vez que apresentei um pouco da 
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minha tese e, também por se tratar de um minicurso Juiz de Fora/MG, o que 

possibilitou trocas sociais com diferentes pesquisadores.  

 

 No capítulo que segue, descrevo e discuto os resultados da análise dos 

dados desta pesquisa. 
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CAPÍTULO IV 
DESCRIÇÃO DA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
 Este capítulo está organizado para descrever, analisar e discutir os resultados 

deste estudo, conforme direcionado pelas perguntas de pesquisa que apontei no 

capítulo anterior: (a) Sentidos e significados sobre gramática e ensino-aprendizagem 

de gramática que emergem das discussões, ao longo do projeto e (b) O processo 

relacional entre os participantes do Grupo de Estudos e as transformações 

observadas.  

As discussões serão organizadas em três movimentos de acordo com o 

processo de transformação observado nas ações dos participantes quanto ao objeto 

em construção, bem como quanto às escolhas durante a pesquisa. Os três 

movimentos foram divididos da seguinte forma: 

 

 
 
4.1 Sentidos e significados sobre gramática e ensino-aprendizagem de 

gramática que emergem das discussões, ao longo do projeto 
 

Esta seção discute os sentidos e significados que os participantes desta 

pesquisa atribuíram à gramática e ao ensino-aprendizagem de gramática, ao longo 

do desenvolvimento do Projeto. Para a discussão dos conceitos iniciais e sua 

reorganização no decorrer do estudo, a seguir, aponto o 1º movimento. 

 
1º movimento: Sentidos iniciais 
 
 Este primeiro movimento de análise será discutido tendo como base as 

respostas dadas à 6ª e 7ª questão do questionário (em anexo) que foi respondido no 

primeiro encontro do Grupo de Estudo.   

 
Descrição do contexto - Encontro (04/04/2013) 
 

O I encontro do Grupo de Estudo ocorreu no dia 04 de abril de 2013, na sala 

T103, do Bloco D da IES em foco, das 17h30 às 19h. Estavam presentes nesse 

1º Movimento  I ao III encontro 

2º Movimento  IV ao IX 

3º Movimento X ao XVI  
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encontro profª Si, Ya, Fer, Lau, Hel, Bia e a professora-pesquisadora. Rai e Cel 

estavam ausentes. Esse grupo foi organizado pela necessidade de compreensão 

crítica dos sentidos pessoais dos alunos sobre gramática e sua relação com o 

ensino-aprendizagem. Era meu objetivo criar um contexto para discussão de 

diversas bases teórico-metodológicas para a discussão do conceito de gramática e 

possibilitar uma discussão que envolvesse as visões de gramática apoiadas nas 

discussões de Saussure, Chomsky e Bakhtin; entre outros pensadores.  

O encontro teve como foco compartilhar e discutir, com os participantes, o 

objetivo do Grupo de Estudos, como apresentei no Cap. 3, a importância da 

participação de todos e do trabalho coletivo e o que iríamos estudar. Também, pedi 

aos alunos que preenchessem um questionário, elaborado a fim de obter 

informações complementares sobre o contexto sócio-histórico-cultural dos 

participantes da pesquisa e para enfocar os conceitos iniciais que atribuíam à 

gramática até esse momento. 

Discuto, primeiro, um trecho do questionário respondido pelos participantes 

nesse primeiro encontro. Optei por iniciar a análise com os registros do questionário, 

porque eles apontam os sentidos pessoais dos participantes sobre gramática e o 

ensino-aprendizagem de gramática, no ensino fundamental e médio.  

 
Questionário aplicado no 1º encontro 

 

6ª questão: Durante o Ensino Fundamental e Médio, seus professores de português 

trabalhavam com gramática? De que forma?  

 

Ya: “Os professores trabalhavam mais com a produção de redação. E quando aplicava 
conteúdos gramaticais, primeiramente, explicava o conceito do conteúdo aplicado, 
passava exercícios, e, ao final, corrigia na lousa”. 

Fer: “Sim, usando o livro didático”. 
Hel: “Fundamentalmente com muitos Exercícios” e repetição. 
Lau: “Trabalhavam de maneira bem tradicional”. 
Si: “A gramática era vista separada do texto. Dia de aula de gramática era só de gramática, 

dia de leitura, dia de compreensão textual e dia de produção”. 
Rai: “De forma estrutural”. 
Cel: “Sim, através dos livros didáticos apenas”. 
Cris: “Durante o ensino fundamental tive contato com gramática até a antiga sexta série, a 

gramática era ensinada de maneira descontextualizada e sem objetivo, não 
compreendia por que tínhamos que estudar aquilo. Depois disso fui rever gramática de 
novo no terceiro ano do segundo grau, e a metodologia era a mesma, um ensino de 
gramática descontextualizado e fragmentado”. 
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7ª questão: Como a gramática foi trabalhada em sua trajetória escolar? 

Separadamente ou em relação à produção de texto? 

Ya: “As aulas de gramática eram separadas de produção textual. Todas as aulas de 

gramática eram em dias alternados”. 

Fer: “Separadamente. Nunca trabalharam com a gramática materializada no texto. Aulas de 
gramática eram duas ou três por semana e a aula de produção de texto, a cada quinze 
dias, uma vez no mês”.  

Hel: “Separadamente”. 
Lau: “A parte teórica era lida ou exposta no quadro negro e fazíamos os exercícios”.  

Profª Si: “Separadamente. Com frases isoladas do contexto. Aprendíamos com uma série 

de frases para localizar sujeito/ oração subordinada. (Período simples e composto)”. 
Cel: “Separadamente”. 
Cris: “Sempre separada, nenhum professor que tive teve a preocupação de trabalhar 

ambas”. 
Rai: “Separadamente. Fazia produção de texto na disciplina de redação”. 

 
As marcas linguísticas destacadas em resposta à questão 6, por exemplo Ya,  

demonstram que ela um ensino-aprendizagem de gramática tradicional, com aulas 

que estavam voltadas apenas para a repetição de regras -  Ya: “Os professores 

trabalhavam mais com a produção de redação. E quando aplicava conteúdos 

gramaticais, primeiramente, explicava o conceito do conteúdo aplicado, passava 

exercícios, e, ao final, corrigia na lousa”.  

Em seguida, Fer fala: “Sim, usando o livro didático” e de Cris “... a gramática 

era ensinada de maneira descontextualizada e sem objetivo, não compreendia 

por que tínhamos que estudar aquilo”. As respostas de Fer e Cris revelam os 

sentidos que foram construídos na escola, o que, por sua vez, tem apoiado, 

historicamente o ensino-aprendizagem de gramática.  

A esse respeito, Geraldi (2013, p.184) discute que “historicamente o ensino 

escolar da gramática não visou a construção de uma teoria sobre a língua, mas de 

uma descrição da língua eivada de normalizações”. Desse modo, continua a propor 

práticas enfadonhas e repetitivas. Esse ensino mostra-se atrelado ao ensino-

aprendizagem de gramática descritiva, a qual apresenta um conjunto de regras a 

serem seguidas; o estudo da língua passa a ser um fim em si mesmo.  

Ainda em relação à questão 6, os advérbios muitos e bem em- Hel: 

“Fundamentalmente com muitos Exercícios e repetição” e Lau: “Trabalhavam de 

maneira bem tradicional”, apontam que além do ensino ser repetitivo e 

descontextualizado,  ele, também, pode ser representado por listas verbos, lousas 

cheias, páginas e páginas do caderno ou do livro didático de português, isto é, ações 
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pedagógicas sem objetivos. Os alunos seguiram um modelo pré-estabelecido e 

muitas vezes realizavam tarefas apenas para preencher lacunas, o que contribui 

com propostas para o distanciamento da gramática em relação à materialidade dos 

textos.  

As oito respostas à questão 7 também evidenciam o que foi exposto acima. 

Nenhum dos alunos vivenciou em uma gramática em que o professor relacionasse a 

gramática com a produção de texto. Como é possível ver em Ya: “Explicava o 

conceito do conteúdo aplicado, passava exercícios, e, ao final, corrigia na lousa”; o 

mote: conceito-exercício-correção foi o que Ya experienciou até a universidade. Com 

não foi muito diferente – Lau “A parte teórica era lida ou exposta no quadro negro e 

fazíamos os exercícios”. Aqui o professor “lia” a parte teórica, porque nem sempre 

há livros didáticos para todos os alunos. Então o professor, com o livro do professor, 

que já traz respostas, faz a leitura para a sala. A resposta da Si reforça essas 

práticas engessadas da escola - profª Si “Com frases isoladas do contexto. 

Aprendíamos com uma série de frases”. Como aponta Travaglia (1996), um trabalho 

com a gramática nessa perspectiva contribui para que o ato enunciativo torna-se 

monológico e se individualize. Desse modo, o “eu” permanece e o “nós” não 

encontra espaço, pois a compreensão dos sentidos individuais sobressai ao 

compartilhamento de novos significados, que é foco desta pesquisa. Uma produção 

de conhecimento, nesse âmbito, se caracterizará pela exteriorização de sentidos 

que, na maior parte das vezes, será apenas o do professor. Assim, o movimento de 

internalização dos significados socialmente construídos se mantém distante.  

Retoma-se a resposta de Fer à questão 7 - Fer: “Separadamente. Nunca 

trabalharam com a gramática materializada no texto. Aulas de gramática eram duas 

ou três por semana e a aula de produção de texto, a cada quinze dias, uma vez no 

mês”. Fer demonstra seu professor apresentava uma palavra autoritária, aquela que 

“não se apresenta – ela é apenas transmitida” (BAKHTIN, 1937-38/1983, p. 144). 

Em outras palavras, os estudos de gramática se restringiram ao processo interno de 

organização do código a ser memorizado e usado em exercícios.  O fato de “Aulas 

de gramática eram duas ou três por semana e a aula de produção de texto, a cada 

quinze dias, uma vez no mês” deixa claro que não havia a intenção de um trabalho 
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em que o aluno refletisse sobre as escolhas linguísticas no momento de produção 

de texto, oral ou escrito. 

 Ainda hoje, esse padrão de ensino permanece muito presente nas escolas 

brasileiras do Ensino Fundamental ao Médio, em escolas da rede pública e particular 

e até mesmo nas universidades. Como professora de Estágio, continuamente, ao 

analisar os relatos das aulas de observação, encontro discursos: “A professora 

passou uma lista de frases no quadro e pediu para os alunos copiarem”; “O aluno 

me disse que conjugou esses verbos várias vezes”; “Ela nunca explicou a produção 

de texto depois que corrigiu”. Esses são alguns trechos de relatos que reforçam 

práticas sem relação com o uso da língua em situações reais e em que os alunos e 

professores não percebem “a necessidade de que cada um participe e tenha 

assegurado o espaço para pronunciar-se” (NININ, 2013, p.65-66). 

 Desse modo, para ilustrar esse movimento, apresento, abaixo, um desenho 

que busca representar uma aula em que a professora não abre espaço para 

colaboração, para trocas sociais. A professora fala e os alunos recebem as 

informações sem questionar, discordar, apresentar pontos de vista. A esse respeito, 

Bakhtin (2010) argumenta que a palavra autoritária (da professora) se impõe sobre 

as demais (dos alunos), fechando a possibilidade de apresentação de sentidos e do 

compartilhamento de novos significados, pois não há o espaço para contradições 

sócio-historicamente situadas.  

 Assim, o desenho abaixo pode se configurar, como um exemplo das aulas 

vivenciadas pelos participantes desta pesquisa ao longo de sua vida escolar.  
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Figura 3 – Relações dialógicas 
    Fonte: Desenho criado pela autora 

 

 O movimento unidirecionado da linguagem nessa aula não abre espaço para 

trocas sociais e o ensino-aprendizagem de gramática demonstra ter como base uma 

abordagem de gramática estrutural (Saussure) em que o aluno segue um modelo 

pré-estabelecido, com exercícios repetitivos direcionados às formas internas da 

língua, à morfossintaxe e à construção de hábitos linguísticos, por meio de 

exercícios e, fundamentalmente, à internalização da norma culta da língua sem 

relação com situações enunciativas. 
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 Em seguida, destaco um trecho com turnos do primeiro encontro, que 

reforçam que os participantes vivenciaram uma prática normativa de gramática. 

Excerto do I encontro (04/04/13) 
 

 
PP3: Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Algum comentário? (Pedido de 

esclarecimento + questão para entrelaçamento de falas) 
Cris1: Nossa, professora! É muita coisa! (Apresentação de ponto de vista com réplica 

simples) 
PP4: Eu me empolguei, desculpem. (falo rindo) 
Eles me olham, sorriem também. Olham um para o outro...  
[Silêncio, depois de alguns minutos, a Si1 responde]  
Profª Si1: Sim, nossa, agora, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, vai ser muito 

interessante rever alguma dessas teorias que já estudei na graduação. (Apresentação 
de ponto de vista com réplica elaborada) 

Fer2: Nós refletimos um pouco sobre Saussure e Chomsky no 2º semestre, na disciplina 
Introdução aos Estudos Linguísticos, lembra, Cris? (Resposta para situar o que já viu 
sobre as teorias) 

Cris2: É mesmo! Nós fizemos uma pesquisa sobre esses dois teóricos e depois 
apresentamos um trabalho. O nosso grupo pesquisou sobre Chomsky. Nós levamos um 
susto quando descobrimos que ele estava vivo e atuante, lembra Fer? (Concordância 
com expansão) 

Fer2: Lembro. Foi você, professora Alba, que deu essa disciplina pra gente. Foi em 2012/1. 
(Réplica simples) 

Profª Si2: O duro é quando a gente começa a descobrir que a gente usa só um autor. Vocês 
que são novinhos, né, ainda se permitem. Ah, vou trabalhar com esse... O duro é quando 
você já está há muito tempo trabalhando e só fica naquele jeito. Você fala “Nossa senhora, 
que dificuldade”. (Apresentação de um problema) 

PP5: Essa é uma reflexão interessante. Será que eu só posso ensinar a gramática de uma 
única forma? (olho para o grupo). (Recolocação do que foi apresentado por outro 
interlocutor de forma parafraseada com questão controversa).  

Fer3: Penso que não.  (Réplica simples) 
PP6: Fer, você pode dar um exemplo de que outra forma se pode ensinar gramática?  

(Pedido de expansão por meio de exemplo) 
Fer4: Bem, posso ensinar gramática de um jeito bem tradicional, com frases soltas, por 

exemplo, conjugando várias vezes um verbo, ou ensinar gramática de uma forma mais 
reflexiva. (Apresentação de descrição com apoio na concepção de gramática) 

PP7: Como seria ensinar gramática de forma mais reflexiva, pessoal? (resposta avaliativa 
e pedido de expansão) Será que algum desses teóricos que vamos estudar tem um 
olhar mais reflexivo para o ensino de gramática? (retomada da pergunta) 

        [Ya, que chegou há alguns minuto]. 
Ya1: Eu tive uma professora no Ensino Médio que depois que corrigia as produções de texto 

e, na entrega, ela conversava individualmente conosco. Nessa conversa, mostrando uma 
vírgula mal empregada, pedia para ler um parágrafo e, aí, a gente percebia um problema 
de coesão ou coerência. Depois ela pedia para que fizéssemos as correções. Eu penso 
que ir e vir dos meus textos, me ajudou a refletir sobre o que escrevo e como eu escrevo. 
(Resposta com Apresentação de descrição por meio de exemplo). 

Fer5: Pra mim, uma proposta de gramática reflexiva é pensar, também, que quando eu 
escrevo pro meu marido eu uso um tipo de linguagem e quando eu escrevo pro meu 
chefe, eu uso outro. (Resposta trazendo o foco para a situação enunciativa). 
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Profª Si3: Eu concordo com as duas. E penso que aí começo a refletir sobre pergunta que 
você fez. É possível uma gramática a serviço do gênero? As duas respostas que as 
meninas colocaram estão sim. (Concordância + espelhamento e posicionamento 
sobre gramática e ensino de gramática). 

PP8: A discussão está interessante, mas são 18h40. Podemos aprofundá-la no próximo 
encontro?  Não responde e finaliza a aula 

Todos concordam e acrescento: 
Nós vamos ver ao longo dos nossos estudos que cada um desses teóricos tem grande 

relevância no contexto sócio-histórico em que viveu e, ainda, são estudados nesse 
contexto contemporâneo. Então Saussure, por exemplo, trouxe uma grande contribuição 
para o estudo da língua que até então não era feito, ok? Balançam a cabeça, sorrindo e 
concordando.  (Concordância com mecanismos não verbais – gestuais) 

Beijos, boa aula e até semana que vem! 

 

 A professora-pesquisadora inicia seu turno com dois enunciados 

interrogativos – “Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Algum comentário?”, 

com esse tipo de pergunta “dependente”, PP buscou provocar nos alunos a 

necessidade de articular conhecimentos anteriores refletidos no GE (NININ, 2013, 

p.124). Isso acontece, no entanto, os alunos respondem apenas à professora. 

 A primeira a assumir o turno é Cris1 – “Nossa, professora! É muita coisa!” PP, 

em seguida responde: PP4 “Eu me empolguei, desculpem”. PP se conscientiza de 

que falou durante um tempo e somente quando as suas perguntas se direcionaram 

para os alunos é que eles começaram a respondê-la. A partir daí, os alunos 

começam a participar em resposta aos enunciados interrogativos da professora-

pesquisadora.  

 Si apresenta seu enunciado, após alguns minutos de silêncio e olhares dos 

outros alunos. Profª Si1: “Sim, nossa, agora, ouvindo você falar, eu fiquei pensando, 

vai ser muito interessante rever alguma dessas teorias que já estudei na graduação”. 

Si rememora estudos ou práticas anteriores. Ela é seguida por Fer que já busca a 

interação com Cris. Fer1: Nós refletimos um pouco sobre Saussure e Chomsky no 

2º semestre, na disciplina Introdução aos Estudos Linguísticos, lembra Cris? Cris se 

posiciona em resposta à Fer - Cris2: É mesmo! Nós fizemos uma pesquisa sobre 

esses dois teóricos e depois apresentamos um trabalho. O nosso grupo pesquisou 

sobre Chomsky. Nós levamos um susto quando descobrimos que ele estava vivo e 

atuante, lembra Fer? Fer3 retoma o turno - Fer3: Lembro. E foi você, professora 

Alba, que deu essa disciplina pra gente. Foi em 2012/1. Nesses turnos de Profª Si, 

Fer e Cris as palavras em destaque ressaltam a organização da linguagem e 
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mostram que elas retomam estudos anteriores. Essa retomada favorece a 

participação das mesmas no jogo discursivo em questão. Com isso, podem ter como 

suporte as experiências vividas e aprofundá-las, como aponta Liberali (2013).  

 O próximo turno é de Profª Si, também responsivo à PP apresenta um 

posicionamento avaliativo sobre o conceito de gramática com foco em contextos de 

ensino-aprendizagem - Profª Si2: O duro é quando a gente começa a descobrir que 

a gente usa só um autor. ... O duro é quando você já está há muito tempo 

trabalhando e só fica naquele jeito. Nesse turno, Profª Si reconhece que em sua 

trajetória como professora teve como base apenas um autor, uma teoria de 

gramática e de ensino de gramática, embora não revele essa base teórica. Como 

revelam as discussões de Fiorin (2013) Travaglia (1996) e Possenti (1996) o ensino 

sobre a gramática na escola, em grande parte, se pautou na gramática tradicional, 

não extrapolando as classificações. Esse ensino de gramática consiste no trabalho 

do professor que transmite conteúdos, pois não há uma reflexão sobre a situação 

enunciativa no uso da linguagem entre os envolvidos nesse processo para refletir 

criticamente sobre o porquê das escolhas feiras. Assim, não espaço para o 

compartilhamento de significados e, muitas vezes, nem os sentidos pessoais são 

verbalizados.  

 PP retoma seu turno validando a participação de Si e aponta uma questão 

controversa e olha para o grupo – PP5: “Essa é uma reflexão interessante. Será que 

eu só posso ensinar a gramática de uma única forma?” PP, fazendo uso da questão 

controversa, esperava o compartilhamento de significados e o entrelaçamento das 

falas. Fer fala em resposta à PP5, mas se posiciona como se respondesse a uma 

pergunta fechada - Fer3: “Penso que não”.  PP insiste com Fer e a questiona com 

pedido de expansão por meio de um exemplo – PP6: Fer, você pode dar um 

exemplo de que outra forma se pode ensinar gramática?   

 Fer retoma o turno e apresenta ponto de vista com uma descrição, apoiada 

em uma concepção de gramática - Fer4: “Bem, posso ensinar gramática de um jeito 

bem tradicional, com frases soltas, por exemplo, conjugando várias vezes um verbo, 

ou ensinar gramática de uma forma mais reflexiva”. Fer sugere dois tipos de 

gramática, a tradicional e uma gramática mais reflexiva. PP apresenta uma pergunta 

que sugere uma resposta avaliativa - PP7: “Como seria ensinar gramática de forma 
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mais reflexiva, pessoal”? Seguida de outra pergunta anterior – “Será que algum 

desses teóricos que vamos estudar tem um olhar mais reflexivo para o ensino de 

gramática”?  

 Analisando, também, os aspectos linguístico-discursivos do enunciado de 

PP6, percebe-se o uso do verbo “pode”, no presente do indicativo, por duas vezes – 

“Fer, você pode dar um exemplo de que outra forma se pode ensinar gramática?”, o 

que enuncia uma atitude modalizadora pragmática, que busca contribuir com a 

expansão da fala de Fer4. PP busca trocas sociais entre os participantes na trilha da 

colaboração. Para Ninin (2013, p.64), a “colaboração só existirá quando o tópico em 

questão tornar-se relevante a todos os envolvidos e, nessa perspectiva, importa no 

processo, que todos trabalhem em prol de propiciar contextos para negociação de 

significados”. 

Ya, como as outras participantes, também, se reporta à PP7: “Eu tive uma 

professora no Ensino Médio que depois que corrigia as produções de texto e, na 

entrega, ela conversava individualmente conosco. Nessa conversa, mostrando uma 

vírgula mal empregada, pedia para ler um parágrafo e, aí, a gente percebia um 

problema de coesão ou coerência. Depois ela pedia para que fizéssemos as 

correções. Eu penso que ir e vir nos meus textos, me ajudou a refletir sobre o que 

escrevo e como eu escrevo”. Compreende-se que sua professora conversava 

individualmente com os alunos sobre o que considerava não adequado e 

necessitava ser revisto. Entretanto, não desenvolvia um trabalho mais dialógico e 

reflexivo com a gramática e, também, não ter relacionou a situação enunciativa 

discursiva à gramática na produção de texto. O seu movimento parece ter sido o de 

apontar para cada aluno o que estava “errado” e, assim, solicitar o “correto”.  

Esse ir e vir dos textos pode ter promovido menos “erros”, mas essa prática 

isolada não consegue sustentar um ensino-aprendizagem de gramática que 

favoreça a participação criativa dos alunos em práticas sociais específicas e na 

produção de diferentes gêneros, os quais exigem uma organização da linguagem 

específica.  

 Um novo turno de Fer5 responsivo à PP7, em – “Pra mim uma proposta de 

gramática reflexiva é pensar, também, que quando eu escrevo pro meu marido eu 

uso um tipo de linguagem e quando eu escrevo pro meu chefe, eu uso outro”, inicia 
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um discurso em que a gramática está inserida no mundo social, alinhando-se a 

Travaglia (1996, p.33) que discutir tipos de gramática e enfatiza que a gramática 

reflexiva “é a gramática em explicitação (...) representa atividades de observação e 

reflexão sobre a língua”, uma vez que Fer insere a em contexto reais da vida que se 

vive. Como aponta Bakhtin (1952-53/1979, 2003, p.301) PP aguarda uma resposta 

dos participantes, espera uma ativa compreensão responsiva. “É como se todo o 

enunciado se construísse ao encontro dessa resposta. Um traço essencial 

(constitutivo do enunciado é seu direcionamento a alguém, o seu endereçamento)”.  

 Si, organizando sua linguagem, concorda com Fer e Ya e se posiciona sobre 

o ensino de gramática retomando uma pergunta feita por PP no início desse primeiro 

encontro - Profª Si3: “Eu concordo com as duas. E penso que aí começo a refletir 

sobre pergunta que você fez. É possível uma gramática a serviço do gênero? As 

duas respostas que as meninas colocaram estão sim”. Ela não perceber que Ya 

vivenciou uma prática sem reflexão, mas apenas com sinalização do “certo” e do 

“errado”.  

 Nesse excerto, embora a professora-pesquisadora tenha proferido turnos com 

perguntas que buscaram o desenvolvimento de um processo de interação no grupo, 

as participantes, na maior parte das vezes, direcionaram suas respostas à PP.  

Nessa articulação discursiva, os participantes compartilham sentidos, 

reflexões, experiências como em Profª Si2 e começam a avançar na produção 

compartilhada de significados como em Fer5. Dessa forma, há uma produção de 

significados transitoriamente estáveis entre os participantes; o que propicia reflexão, 

em um contexto específico, sobre a relação entre a teoria e a prática sobre ensino-

aprendizagem de gramática.   

 Na próxima seção, apresento o 2º movimento com outros turnos em que esse 

movimento de colaboração contribui com a transformação de sentidos. 

 

2º Movimento: Sentidos em transformação  
 

Nesse segundo movimento, apresento turnos em que já é possível observar 

a transformação dos sentidos sobre o ensino-aprendizagem de gramática. 
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Descrição do contexto - Encontro (22/04/2013) 
 

Esse foi quarto encontro do Grupo de Estudos e ocorreu na sala T103, do 

Bloco D, das 17h45 às 20h. O encontro foi estendido, porque os alunos não tiveram 

a 1ª aula nesse dia. Quando chegaram, a professora-pesquisadora já os aguardava 

em pé na porta da sala a fim de recebê-los e cumprimentá-los. No momento inicial 

desse encontro, a professora-pesquisadora (PP) e o aluno Lau organizaram o 

posicionamento da filmadora. Enquanto isso, os alunos dialogavam sobre assuntos 

variados: tarefa, provas, etc. O encontro foi videogravado e o seu início foi às 17h45, 

com uma duração aproximada de duas horas. Teve como objetivo analisar 

produções de texto e compreender de forma crítica a relação entre gramática e 

produção escrita.  

Entreguei a cada dupla uma produção de texto desenvolvida durante aula de 

estágio supervisionado pelos alunos da turma Let11/0222. Depois, expliquei aos 

alunos que, naquele encontro, eles iriam analisar uma produção de texto; 

considerando alguns aspectos: a possível proposta da professora, a série em que 

alunos se encontram, a organização genérica. Em relação aos aspectos linguísticos 

(a gramática), a direção foi pensar se poderíamos desenvolver algum trabalho com 

os alunos a fim de contribuir para a produção de texto. 

 
Excerto: IV encontro (22/04/2013) 

 

PP12: Alguém mais quer contribuir? 
Ficam em silêncio. Olhando para eles, tenho a sensação de que estão refletindo sobre o 

que foi discutido. Então continuo. (Mecanismos não verbais) 
Pessoal, hoje podemos estender o nosso encontro, porque vocês não terão aula. Então, 

vamos refletir um pouco mais... Qual é a importância da gramática para a produção de 
textos? Nessas produções que vocês leram há algum tópico gramatical que possa 
(modalização média) ser explorado pela professora? 

Lau6: Ela é importante, sim, porque contribui com a organização dos parágrafos, de um 
texto, por exemplo. Se as palavras estão bem colocadas na frase, a gente consegue 
entender melhor o texto. Mas se a gente encontra problemas como falta de coesão, 
coerência, vai comprometendo o sentido do texto. Não sei se ficou claro, gente? 
(Responsiva a PP12 + apresentação de ponto de vista com sustentação). 

Profª Si2: (Volta para sala depois de algum tempo). Penso que é muito difícil os professores 
relacionarem a gramática com a produção de texto. O ensino-aprendizagem de gramática 
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está muito mais ligado a exercícios cansativos e repetitivos. Eu, também, confesso que, 
na minha trajetória escolar, a gramática era sempre vista separadamente do texto.  

PP13: Você pode expandir um pouco a sua fala, Si, ou quem pode contribuir com ela, uma 
vivência para expandir a fala da Si? (Entrelaçamento de falas) 

Profª Si3: Aprendíamos com uma série de frases para localizar o sujeito, a oração 
subordinada. Dia de aula de gramática, era só gramática, dia de aula de leitura, só leitura 
e dia de aula de produção textual a mesma coisa. Hoje, já consigo perceber que é 
extremamente importante para construção do texto. Mas eu nunca discuti sobre essa 
relação na universidade. Por isso considero muito importante esse grupo de estudos e 
fico muito grata em participar dele. (Apresentação de esclarecimento – mais detalhes 
do argumento anterior apresentado) 

PP14: Nós também! (Réplica Mínima) 
Fer8: No caso da produção que nós analisamos, embora (tentativa de encontrar nova 

posição) ele use reticências, ele não sabe usar a vírgula. Nos parágrafos, faltam 
vírgulas. Então, a gente podia fazer um trabalho com a pontuação; mostrando que ela 
contribui com o sentido do texto. No estágio passado, observei depois de algumas 
produções dos alunos que eles não sabiam usar a pontuação. Aí, pensei, pensei... 
Preparei uma aula só sobre isso. Escolhi um texto que tinha diferente pontuação e fomos 
analisando junto. Depois, dividi a sala em dupla e pedi que construíssem uma frase. Em 
seguida, eles desenharam e recortaram pontos de exclamação, final, interrogação.  
Saíram pela escola, pedindo que as pessoas, lessem as frases e depois escolhessem a 
pontuação para ela. Foi muito bacana, porque eles perceberam que mesma frase pode 
ter pontuação diferente e, depois, mudar seu sentido. (Mecanismos de conexão) 

Cris9: Que bacana, Fer! Sabe, quando eu estava no Ensino Fundamental, a professora, 
corrigia junto comigo as minhas produções. Ela ia corrigindo e fazia uma reflexão sobre 
os “erros” (faz o gesto de aspas com as mãos), falava que tinha falta de concordância, 
coesão ou coerência e, depois, a gente reescrevia o texto no caderno. 

Lau7: E você aprendia mais desse jeito? (Responsivo a Cris 9 com Pedido de 
esclarecimento) 

Cris10: Eu penso que se escrevo “bem” hoje (faz sinal com os dedos, indicando aspas 
novamente, e fala sorrindo!) é por causa desse acompanhamento que eu tive. Por isso, 
eu sempre volto e repenso o que eu escrevi. Eu tento fazer o mesmo com meu filho, 
porque, às vezes, vejo palavras escritas incorretamente no caderno dele, uma resposta 
incompleta e com visto da professora. Quando pergunto para ele, responde: “Tá certo, 
mãe, a professora já corrigiu”. Então, volto tudo com ele e ele vai refazendo os 
exercícios. (Apresentação de descrição + reflexão sobre o ensino-aprendizagem de 
gramática). 

 

Nesse encontro, os alunos se organizaram em grupo para a análise da 

produção de texto. A negociação dos sentidos para a produção compartilhada de 

significados teve início com a pergunta da professora-pesquisadora que criou um 

espaço para aprofundar o pensamento com uma pergunta de expansão (NININ, 

2013) - PP12 “Alguém mais quer contribuir?” Ao fazer essa pergunta PP, favorece a 

colaboração dos participantes a fim de que eles apresentem novos pontos de vista 

ou os entrelacem com outros já apresentados.  

Lau apresenta um enunciado direcionado à PP, se posiciona e procura 

sustentar sua resposta com um exemplo – Lau6: “Ela [a gramática] é importante, 
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sim, porque contribui com a organização dos parágrafos, de um texto, por exemplo.”, 

quanto ao papel da gramática na produção de texto.  

Em Profª Si2 “Penso que é muito difícil os professores relacionarem a 

gramática com a produção de texto. O ensino-aprendizagem de gramática está 

muito mais ligado a exercícios cansativos e repetitivos.”, responsiva à PP12 e 

colaborando com Lau6, ela aponta uma avaliação crítica sobre o ensino-

aprendizagem de gramática na escola. 

Com base em Ninin (2013, p.64) que discute a colaboração como esse 

processo relacional de organização compartilhada que é mediada pela linguagem 

em direção à construção de novos sentidos e à negociação de significados, pode-se 

dizer que esse trecho acima revela um início de uma organização colaborativa. 

Dessa forma, o movimento gerado pelo enunciado de PP propicia a atitude 

responsiva de Lau6 e ambos contribuíram para que Profª Si2 apresentasse uma 

tentativa de encontrar uma nova posição que aglutinasse diferentes 

posicionamentos (Liberali, 2013) a partir de uma avaliação (Penso que é muito 

difícil...).  

Esse posicionamento responsivo se desencadeia por meio de perguntas 

modalizadas em PP13 e seu pedido de suporte aos colegas (Você pode expandir 

um pouco a sua fala, Si, ou quem pode contribuir com ela, uma vivência para 

expandir a fala da Si?). Também, pelo pedido de explicação em Lau7 (E você 

aprendia mais desse jeito?) Essas perguntas favorecem a exposição de outros 

argumentos como o de Fer8 que analisa a as questões enunciativas linguísticas 

na produção: No caso da produção que nós analisamos, embora ele use 

reticências, ele não sabe usar a vírgula. Nos parágrafos, faltam vírgulas. Em, Cris 9, 

(Que bacana, Fer! Sabe, quando eu estava no Ensino Fundamental, a professora, 

corrigia junto comigo as minhas produções) e, assim, os participantes começam a 

ressignificar seus sentidos e a construir novos significados sobre o ensino-

aprendizagem de gramática.  

No turno de Fer8, observa-se que essa ação conjunta (EDWARDS, 2005) 

criou possibilidades para que ela organizasse sua linguagem, apresentando uma 
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proposta de trabalho com a pontuação23 e, assim, abrisse espaço para a 

participação de outros. Nesse turno, também, Fer emprega mecanismos de conexão 

(Então, Depois, E, assim, porque) os quais sinalizam seu modo de articular as 

ideias. Em outras palavras, os conectivos entrecruzam ideias e relações de sentido 

que possibilitam aprofundamento do tema em foco (LIBERALI, 2013). Cris também 

utiliza a palavra “então”, em [Cris10] (Então, volto tudo com ele e ele vai refazendo 

os exercícios), sinalizando uma conclusão que relaciona o que está sendo exposto 

pelos colegas com a apresentação de experiência vivenciada com seu filho; 

evidenciando compartilhar significados da discussão anterior.  

Esse modo de trabalhar com a linguagem, apontado por Cris, se volta para 

estudar a língua não apenas com um código linguístico, como proposta pela 

abordagem de Saussure, mas, fundamentalmente, compreender de forma crítica e 

colaborativa que a língua se modifica a todo o momento. Travaglia (1996) reflete que 

um trabalho com a língua, dessa forma, é ter como base a linguística da enunciação. 

 Nesse quadro, como discutido nesta pesquisa, Bakhtin e Voloshinov 

(1929/2004) argumentam que “o centro organizador de toda enunciação, de toda 

expressão, não é interior, mas exterior: está tudo situado no meio social que envolve 

o indivíduo (p. 121)”, por isso, a importância de criar espaço para interação nos 

turnos em que todos possam participar e refletir sobre as visões de gramáticas 

estudadas no GE. Nesse caminho, os participantes assumem papéis ativos, 

agenciando, nas ações discursivas dos turnos, a abertura para um discurso 

internamente persuasivo, uma vez que contribui com o compartilhamento de novos 

significados sobre ensino-aprendizagem de gramática.  

Para Bakhtin (1937-38/1983, p. 145) a palavra internamente persuasiva “se 

entrelaça estreitamente com „a nossa palavra‟, pois a „nossa palavra‟ se elabora 

                                                           

23
Optei por citar o excerto completo aqui: Então, a gente podia fazer um trabalho com a pontuação; 

mostrando que ela contribui com o sentido do texto. No estágio passado, observei, depois de 
algumas produções dos alunos, que não sabiam usar a pontuação. Aí, pensei, pensei... Preparei uma 
aula só sobre isso. Escolhi um texto que tinha diferente pontuação e fomos analisando junto. Depois, 
dividi a sala em dupla e pedi que construíssem uma frase, um enunciado, né profi? E alguns, 
desenharam e recortaram pontos de exclamação, final, interrogação. E, assim, saíram pela escola, 
pedindo que as pessoas, lessem as frases e depois escolhessem a pontuação para ela. Foi muito 
bacana, porque eles perceberam que mesma frase pode ter pontuação diferente e, depois, mudar 
seu sentido. 
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gradual e lentamente a partir das palavras reconhecidas e assimiladas dos outros”. 

Além disso, para Bakhtin/Voloshinov, “a compreensão é uma forma de diálogo; ela 

está para a enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. 

Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra” 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2004, p.132). De tal modo, essa palavra é 

produzida criativamente e essa ação discursiva contribui com o surgimento de outras 

palavras em nossa consciência, gerando novas possibilidades semânticas em 

contextos em que são pronunciadas, o que revela que os sentidos iniciais sobre o 

ensino-aprendizagem de gramática se encontram em transformação e 

desenvolvimento.  

Assim, o discurso internamente persuasivo é visto como metade nosso, 

metade do outro “e sua criatividade consiste em organizar, num dado contexto, sob 

as tensões por ele impostas sócio-historicamente, essa massa de palavras nossas e 

de outrem; formando um novo discurso” (MAGALHÃES et al., 2014, p.135). É 

importante salientar que esse processo é fortemente enfocado por Vygotsky ao 

discutir o papel do outro na constituição do indivíduo ao longo de suas experiências. 

Para ilustrar, a seguir, apresento um desenho que, agora, pode representar a 

interação entre os participantes e com isso é revelada, neste encontro do GE, a 

expansão de sentidos dos participantes e, também, compartilhando significados 

sobre a produção de texto analisada e sua relação com o ensino-aprendizagem, de 

gramática na escola.  
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Figura 4: Compartilhamento de significados (IV Encontro) 
Fonte: Desenho elabora pela autora 

 

Um movimento dialógico e dialético contribuiu com a compreensão do modo 

como a linguagem foi organizada pelos participantes nessa aula.  No excerto 

seguinte, aponto turnos em que o movimento de transformação dos sentidos sobre o 

ensino-aprendizagem de gramática se revela. 

 
Descrição do contexto -Encontro - 06/06/13 
 
 O IX encontro teve seu início às 17h, na sala T103.  Após alguns encontros 

em que discutimos as abordagens teóricas de Saussure e Chomsky e suas 

implicações sobre o ensino-aprendizagem de gramática, os alunos, em grupo, 

apresentaram uma proposta didática embasada em uma dessas abordagens. No 

encontro anterior, a PP solicitara que os alunos analisassem uma proposta didática 
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sobre uma dessas abordagens; pesquisando em livros didáticos ou em gramáticas 

da Língua Portuguesa. Cada grupo teria por volta de 20 minutos para explorar sua 

proposta e depois abriríamos um debate sobre o que fora apresentado. Os alunos se 

dividiram em dois grupos. O primeiro foi composto por Cris, Cel, profª Si, Ya e Rai 

que fariam o foco em Saussure e o segundo, formado por Hel, Lau, Fer e Bia 

discutiram Chomsky. O objetivo deste encontro foi analisar as propostas e refletir 

sobre a relação dessas teorias com o ensino-aprendizagem de gramática na escola. 

Ya e Rai faltaram.  

 Esse excerto será dividido em dois momentos de análise, por ser extenso e, 

ainda, por revelar na segunda parte, momento de conflitos. Logo no início desse 

encontro, descobri que os alunos haviam pesquisado na internet e não livros 

didáticos ou em gramáticas, como eu havia sugerido. Eles justificaram que a falta de 

tempo e o excesso de trabalhos comprometera a realização da proposta. Assim, 

discuto dois trechos do IX encontro, separadamente, a fim de explorar mais os 

turnos, uma vez que esse excerto é longo. O exemplo, a seguir, aponta que os 

sentidos iniciais dos alunos em relação ao ensino-aprendizagem de gramática estão 

se transformando. 

 

Excerto IX - Encontro 06/06/13 

PP10: ... Então, pessoal, por que vocês acreditam que essas propostas nos remetem à 
abordagem saussuriana, a uma visão mais estrutural da língua? 

Cel4: Saussure, como nós discutimos, é estruturalista. Estuda a língua de forma separada 
de um contexto, com frases soltas.  

Profª Si8: Não solta assim, de qualquer jeito. Ela está muito presa, engessada, pois não há 
um contexto e a língua fica vazia. 

PP11: Qual é o foco dessa abordagem? 
Cel5: Ele quer analisar as partes internas da língua. 
Profª Si9: A gente encontra, por exemplo, na gramática do Cegala, exercício com Faça 

como o modelo. E nós entendemos que esses exercícios, como o que nós escolhemos 
(aponta para folha que está segurando) têm como objetivo identificar o sujeito e o 
predicado e classificá-los. Entender as relações na frase, na oração. Mas sem estar 
inserida em um contexto, em um gênero. Apenas refletir sobre a língua, suas partes 
internas, que relação uma tem com a outra. 

PP12: Vamos refletir juntos. Todos podem participar! O que o aluno aprende com esse tipo 
de exercício e como professor quer ensinar? 

Fer1: Ele consegue decorar a gramática, porque depois de muita repetição pode ser que o 
aluno memorize algumas coisas, mas se ele tiver que compreender a relação que um 
sujeito estabelece com o verbo em um texto para fazer a concordância, é muito difícil que 
ele consiga, porque não vai estar solta, vai ter um contexto ali e aquela palavra que tem 
uma função pode ter outra ali. A criança vai ficar um pouco perdida. Como acontece com 
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a gente, por exemplo. Estamos estudando Sintaxe Textual com a professora Cristina. Ela 
tá trabalhando com frases soltas, oração soltas pra gente poder aprender, porque nós 
somos muito pobres (dá muita ênfase nessa palavra), viemos do ensino médio pobres, de 
sujeito, predicado, verbo. Nós não trabalhamos apenas com frases soltas, né Bia? (Fala, 
olhando pra Bia) A prova dela já teve texto, nós tivemos que tirar do texto a oração 
coordenada. Isso tornou mais difícil pra gente, mas é melhor, porque depois que você 
entende o que é uma oração coordenada é mais fácil entender sua relação e a 
importância dela no texto. Nessa forma aqui, ele aprende só a decorar. 

Profª Si10: E se, por exemplo, ele estuda frase, oração, mas não consegue visualizar que 
isso está dentro do texto, é como se fossem coisas separadas. E quando ele decora, ele 
não consegue perceber como aplicar esses recursos no seu dia a dia. Como vou aplicar 
isso nos meus textos? Porque é só: “ah, achei o sujeito, encontrei o predicado”, mas o 
que é um sujeito, que é um predicado? Não há essa preocupação em refletir sobre a 
língua em um contexto real. É um aprendizado muito mecânico. Acaba ficando uma coisa 
muito mecânica.  

PP13: Então o que ele aprende, se o aluno estudar a gramática apenas nessa visão? 
Cel6: Ele vê a língua, a gramática como chata, e é comum a gente ouvir: “Não suporto aula 

de português. Detesto gramática”.  
Profª Si11: Regras, porque para localizar o sujeito, ele tem que fazer a pergunta para o 

verbo. O sujeito concorda com o verbo, isso é regra. É a gramática pela gramática. 
Fer2: E nessa visão tudo que foge à regra, é errado!  
PP14: E o que o professor ensina? 
Cris1: Regras, também, sem dar um sentido para o que o aluno está aprendendo. 
Cel7: O professor vai trabalhar a gramática normativa, explicar primeiro o conceito, a regra e 

depois fazer os exercícios do livro didático ou da gramática.  

 

 O excerto acima é iniciado com um exórdio24 da professora pesquisadora, a 

fim de que os alunos compreendam a proposta: “... Então, pessoal, por que vocês 

acreditam que essas propostas nos remetem à abordagem saussuriana, a uma 

visão mais estrutural da língua?”. Nesse exórdio, PP10 parte de um ponto já 

estudado por eles em encontros anteriores. Cel retoma o que estudou e apresenta 

seu ponto vista com suporte [Cel4] Saussure, como nós discutimos, é estruturalista. 

Estuda a língua de forma separada de um contexto, com frases soltas. Esse espaço 

de argumentação se movimenta com [Profª Si8], que apresenta outro argumento: 

Não solta assim. Ela está muito presa, engessada, pois não há um contexto 

específico e a língua fica vazia. Com isso, ela, também, anuncia que seu discurso 

está pautado na sua compreensão do que foi discutido no estudo sobre Saussure. 

Depois a pergunta de PP11, “Então, qual é o foco dessa abordagem?”, cria novas 

possibilidades para que os participantes colaborem com o grupo, como é possível 

                                                           

24
Exórdio, abertura do tema ou introdução e estabelecimento de contato com os interlocutores. (Liberali, 2013, 

p.68) 
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observar em [Cel5]: Ele quer analisar as partes internas da língua e, na sequência, 

[Profª Si9] A gente encontra, por exemplo, na gramática do Cegala, exercícios como 

„ Faça como o modelo‟. E nós entendemos que esses exercícios, como o que nós 

escolhemos (aponta para folha que está segurando) têm como objetivo identificar o 

sujeito e o predicado e classificá-los. Entender as relações na frase, na oração. Mas 

sem estar inserida em um contexto, em um gênero. Apenas refletir sobre a língua, 

suas partes internas, que relação uma tem com a outra. São ações de um na fala do 

outro, que, de forma colaborativa, aprofundam a compreensão do conceito de 

gramática, nesse quadro teórico, na produção conjunta de novos significados.  

 Para discutir o conceito de significado, Vygotsky (1995, p.21) enfatiza que a 

palavra está imbricada de generalizações. Define generalização como “um ato 

extraordinário que reflete a realidade de forma radicalmente distinta de como 

refletem as sensações e percepções imediatas”. O significado é uma marca 

característica e fundamental da palavra. Nesse processo de produção compartilhada 

dessas generalizações, Profª Si9 apresenta ponto de vista com suporte à pergunta 

enunciada por PP11: “Então, qual é o foco dessa abordagem?” e sustenta sua 

compreensão de que a gramática estrutural desvincula o ensino de gramática do 

contexto real de uso da língua.  

 A professora-pesquisadora aproveita e agencia a continuidade do 

desenvolvimento do tema em um pedido de expansão, retomando a proposta em 

[PP12] “Vamos refletir juntos. Todos podem participar! O que o aluno aprende com 

esse tipo de exercício e o que o professor quer ensinar?”. É interessante o uso da 

modalização pragmática podem participar o que traz um foco para uma 

compreensão autoritária de professor e reafirma seu papel com a frase seguinte 

como guia para as discussões.  

Os alunos são responsivos e colocam e [Fer1] faz uma longa reflexão crítica 

sobre ao enfoque na gramática isolada do contexto em uma aula de sintaxe textual e 

a constituição de um contexto que dificulta a apropriação da gramática no uso em 

contextos reais, por enfocar a memorização apenas de conteúdos gramaticais: “Ele 

consegue decorar a gramática, porque depois de muita repetição pode ser que o 

aluno memorize algumas coisas, mas se ele tiver que compreender a relação que 

um sujeito estabelece com o verbo em um texto para fazer a concordância, é muito 
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difícil que ele consiga, porque não vai estar solta, vai ter um contexto ali e aquela 

palavra que tem uma função pode ter outra ali. A criança vai ficar um pouco perdida. 

Como acontece com a gente, por exemplo. Estamos estudando Sintaxe Textual com 

a professora Cristina. Ela tá trabalhando com frases soltas, oração soltas pra gente 

poder aprender, porque nós somos muito pobres (dá muita ênfase nessa palavra), 

viemos do ensino médio pobres, de sujeito, predicado, verbo. Nós não trabalhamos 

apenas com frases soltas, né Bia? (Fala, olhando pra Bia) A prova dela já teve texto, 

nós tivemos que tirar do texto a oração coordenada. Isso tornou mais difícil pra 

gente, mas é melhor, porque depois que você entende o que é uma oração 

coordenada é mais fácil entender sua relação e a importância dela no texto, em um 

contexto. Nessa forma aqui, ele aprende só a decorar”. 

Sua colocação é retomada e expandida por [Profª Si10] para enfatizar que o 

conteúdo decorado não apoia o uso em contextos reais de produção textual: 

“E se, por exemplo, ele estuda frase, oração, mas não consegue visualizar que isso 

está dentro do texto, é como se fossem coisas separadas. E quando ele decora, ele 

não consegue perceber como aplicar esses recursos no seu dia a dia. Como vou 

aplicar isso nos meus textos? Porque é só: “ah, achei o sujeito, encontrei o 

predicado”, mas o que é um sujeito, que é um predicado? Não há essa preocupação 

em refletir sobre a língua em um contexto real. É um aprendizado muito mecânico. E 

acaba ficando uma coisa muito mecânica”. 

 Essas duas participações, de Fer1 e Profª Si 10, ampliam a discussão acerca 

do que implica um ensino-aprendizagem de uma gramática estrutural. Fer1 ao 

responder à PP12, expõe seus sentidos de gramática e de ensino-aprendizagem de 

gramática. Esse processo revela uma relação colaborativa na construção de 

conhecimento em que, como aponta Vygotsky (1934), a participação ativa do 

homem em sua interação é fundamental para a constituição da consciência humana. 

Em outras palavras, a construção de conhecimento se constitui em movimento, e, 

fundamentalmente, na relação com o outro, em contextos sócio-histórico-culturais 

específicos. 

 Os enunciados de Cel6, Profª Si11, Fer2, Cris1 e Cel7, em resposta às 

perguntas da professora-pesquisadora PP13, enfocam uma retomada da discussão 

para relacionar o conceito de gramática ao ensino- aprendizagem de gramática 
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“Então o que ele aprende, se o aluno estudar a gramática apenas nessa visão?” e 

PP14 “Como o professor ensina?”, PP cria espaço para negociação dos sentidos 

pessoais. O marcador interrogativo “Como” favorece a apresentação de enunciados 

(NININ, 2013, p.112). Desse modo, Cel assume o turno. O depoimento de Cel6 

apresenta um sentido resumido pela escolha dos verbos detesto, não suporto para 

descrever a aula de português com foco no ensino estrutural de gramática. Em suas 

palavras: “Não suporto aula de português. Detesto gramática”; bem como a 

sequência didática de uma aula que se volta para a gramática tradicional, em Cel7 

(O professor vai trabalhar a gramática normativa, explicar primeiro o conceito, a 

regra e depois fazer os exercícios do livro didático ou da gramática).  

 Para Vygotsky (1934/2001, p.74), os conceitos cotidianos e os conceitos 

científicos constituem-se no mesmo processo, ainda que se desenvolvam e se 

ampliem e tenham como base condições externas e internas distintas e motivadas 

por problemas diferentes. Nesse caminho, “a mente se defronta com problemas 

diferentes quando assimila os conceitos na escola e quando é entregue aos seus 

próprios recursos”. Assim, é possível compreender que os alunos ao longo dos 

encontros vão construindo conhecimento e, nesse excerto, começam a avançar na 

produção criativa das visões de gramáticas estudadas no GE, uma vez que há um 

entrelaçamento dos conceitos cotidianos e científicos, em uma relação dialógica e 

dialética, bem como um foco na relação teoria e prática.   

 Nessa relação entre os conceitos cotidianos e científicos, em que ambos 

influenciam e são influenciados, continuamente; contribuindo com o 

desenvolvimento e os modos de agir dos alunos. Com isso, criam-se Zonas 

Proximais de Desenvolvimento (ZPDs). Para Magalhães, a ZPD favorece a “criação 

de espaços colaborativos de reflexão crítica no contexto escolar, compreendidos 

como práxis, isto é, como atividade prático-crítica”; embasada em Newman e 

Holzman (1993/2002, p.46).  

 Vale, ainda, ressaltar que as perguntas da professora-pesquisadora 

direcionam os alunos a pensar no ensino-aprendizagem de gramática e contribuem 

com a expansão dos enunciados... “Então, pessoal, por que vocês acreditam que 

essas propostas nos remetem à abordagem saussuriana, a uma visão mais 

estrutural da língua?/ Qual é o foco dessa abordagem?/ O que o aluno aprende com 
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esse tipo de exercício e o que o professor quer ensinar?”. É possível, assim, notar 

que, nesse movimento interacional, no momento em que a professora-pesquisadora 

lança alguma questão sobre o conteúdo temático, configura-se uma necessidade de 

posicionamento dos demais participantes. 

 No próximo trecho, Hel3 em resposta à PP15“Vamos pensar agora em outra 

direção: Há algum momento que seja importante que essa gramática estrutural seja 

ensinada em sala de aula? Pensem... Desde o ensino fundamental até agora. Por 

outro lado, discutam, também, se o professor trouxer para sala um texto e pedir aos 

alunos que retirem as conjunções desse texto, ele está trabalhando com uma visão 

diferente de gramática?”, gera um conflito ao usar o vocábulo “repetição”. Como 

argumenta Magalhães (2011, p.17), na dinâmica discursiva para produção de 

sentidos e significados, “a colaboração (bem como contradição) é entendida como 

central, uma vez que, apoiada em teorias e compreensões do mundo.” Dessa forma, 

os modos de agir e pensar dos participantes. 

 
II Parte do IX Excerto 

 

Hel3: Eu acredito que para o aluno entender um conteúdo mais complexo de 
gramática, ele precisa passar por repetição. Mas o ensino para por aí, só na repetição. 

Os colegas se entreolham de forma interrogativa. E faz-se um silêncio. Então, lanço uma 
nova pergunta de expandir a discussão.  

PP16: Você pode dar um exemplo desse trabalho, Hel? Quem pode contribuir? 
Hel fica pensativo... E Si fala: 
Profª Si13: Eu penso que não, me desculpe! (Olha para o Hel). Eu não concordo com você, 

mas eu fui aquela mãe muito malvada e coloquei minha filha no Kumon, porque o Kumon 
é repetição. Ela me pedia todo hora para tirá-la de lá, porque era muito repetitivo. Minha 
filha aprendeu muito pouco. 

Hel4: Eu estou falando do processo de aprendizagem.  
Profª Si14: Como assim? 
Hel5: Nós vamos amadurecendo, então, primeiro o aluno deve fazer exercícios de repetição 

e depois vem a reflexão sobre a língua. 
Cris2: Será? Não sei... Mas eu acho que o professor, como a Fer falou da aula de Sintaxe 

Textual, talvez precise ir para o quadro e colocar uma frase, que faça sentido para o 
aluno, e mostrar o sujeito, que combina com o verbo, que o adjetivo concorda com o 
substantivo.  Aí já tem que ter reflexão. Mas sem ter que ficar repetindo, com um 
monte de frases. 

Fer5: Eu também acredito que tem um momento que o professor precisa refletir sobre algum 
conteúdo gramatical, mas não com repetições. Isso torna chato o ensino de língua 
portuguesa. 

PP17: Você pode dar um exemplo sobre o que você está falando, Fer? 
Fer6: Pensando no que a gente vem discutindo, professora, o professor pode perceber 

nas produções dos seus alunos que eles não conseguem fazer a concordância do 
sujeito com o verbo. Tipo: Os colegas saiu.  Ou que colocam vírgula separando o 
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sujeito do predicado. E até como a gente aqui no Curso de Letras, quando não 
conseguimos classificar e analisar uma oração subordinada substantiva, o professor 
deve explicar esses conceitos, esses conteúdos de novo. Ele pode usar data show, 
se a escola tiver, pode usar o quadro, mas alguém precisa ensinar. Ele pode fazer uma 
lista de exercícios e ir refletindo sobre um por um. 

PP18: Fer, o professor pode retomar ou mesmo explicar um conceito gramatical até 
mesmo durante a correção de uma atividade. Ele pode solicitar aos alunos que tragam 
para aula uma gramática e pedir que eles observem como a gramática conceitua sujeito 
e se tiver mais de uma gramática, mostrar aos alunos que até os gramáticos se 

diferenciam uns dos outros na construção de conceitos. Depois, fala: vamos 
construir um exemplo. Mas... Cel atravessa minha fala e diz: 

Cel8: É, o professor pode já ter explicado para os alunos o conceito de sujeito, mas ele pode 
explicar de outra forma aquilo que ele já explicou. Mas, às vezes, o professor prefere 
ficar repetindo do mesmo jeito, fica cansativo. A gente não aprende assim. 

Fer7: Mas, às vezes, o professor não sabe fazer de outro jeito. Tem isso também. Por 
isso que a gente tem que estudar sempre. 

Profª Si15: Por isso, a formação de professores precisa ser um processo contínuo, por 
que senão fica mais fácil fazer sempre do mesmo jeito. Não adianta trazer também um 
texto, porque se for com texto ou frase solta é a mesma coisa. 

PP19: Vamos pensar no que a Si falou, se peço para o aluno tirar de um texto uma oração 
subordinada, modifica a visão de gramática? 

Profª Si16: Os PCNs, em 98, apontaram o texto como objeto de ensino. Mas muitas 
pessoas confundiram achando que bastava selecionar um texto e depois pedir que os 
alunos retirassem dele os conteúdos gramaticais, e assim, estariam trabalhando com a 
gramática textual. O que acabou acontecendo é que o texto serviu como pré-texto para o 
trabalho com a gramática. 

Cris2: Professora, se a gente pedisse para o aluno reescrever o texto que produziu, 
observando a pontuação que ele errou, a falta de coesão nos parágrafos, é um outro 
trabalho com a gramática. Mas se o professor pede para o aluno tirar de um texto os 
adjetivos ou uma oração, ele vai tá fazendo o mesmo trabalho do professor que traz 
frases soltas. É de novo a gramática descontextualizada.  

PP20: Alguém mais pode contribuir com essa discussão? 
Fer8: Se os alunos conhecem o adjetivo, o professor pode trazer um texto, uma reportagem, 

por exemplo, em que ele apagou todos os adjetivos e pedir que os alunos leiam a 
reportagem. Eles vão perceber que o texto está esquisito, e alguém pode até falar que 
faltam os adjetivos. Aí, o professor pode começar uma reflexão sobre os adjetivos 
daquele texto e de outros também. Não sei se ficou estranho o que eu falei. 

 
 Hel3 assume o turno e revela um sentido de gramática que diferencia da 

discussão em andamento. Ele reafirma o modo de ensinar gramática por meio da 

repetição como o único capaz de ensinar gramática “Eu acredito que para o aluno 

entender um conteúdo mais complexo de gramática, ele precisa passar por 

repetição. Mas o ensino para por aí, só na repetição”. A resposta de Hel3 muda o 

direcionamento da discussão com Profª Si e os colegas que apresentam 

discordância, pois alguns apontam que um foco no ensino-aprendizagem de 

gramática passa pelo professor ensinando conteúdos e pela repetição, mas isso não 

é suficiente. A pergunta de PP15 propicia contexto para aprofundamento da discussão 
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sobre em que momento seja “importante que essa gramática estrutural seja 

ensinada em sala de aula?”. Pode-se dizer que é a partir do sentido apresentado por 

Hel, que cria um conflito que a discussão se desenvolve e os turnos vão se 

entrelaçando e criam contextos imbricados às discussões anteriores do GE. Embora 

ele tenha apontado uma crítica ao ensino, o uso do vocábulo “repetição” provocou 

no grupo silêncio e um olhar questionar, pois tínhamos acabado de analisar uma 

proposta didática, embasada na abordagem de Saussure em que havíamos 

enfocado o ensino-aprendizagem nessa visão.  

Assim, PP lança novas perguntas de expansão “Você pode dar um exemplo? 

Quem pode contribuir?” para possibilitar que o aluno refletisse sobre a sua fala, 

aprofundando seu pensamento. “Argumentar consigo mesmo, envolver-se em um 

discurso interno que questiona seu próprio ponto de vista, (...) cria um espaço 

dialógico que favorece a inserção de outros participantes, e também seu 

engajamento na ação discursiva” (NININ, 2013, p.126).  

Na sequência, Profª Si13 contesta o ponto de vista de Hel “Eu penso que não, 

me desculpe! (Olha para o Hel). Eu não concordo com você, mas eu fui aquela mãe 

muito malvada e coloquei minha filha no Kumon, porque o Kumon é repetição. Ela 

me pedia todo hora para tirá-la de lá, porque era muito repetitivo. Minha filha 

aprendeu muito pouco.” e apresenta um exemplo como suporte a sua discordância. 

Desse modo, a discussão vai se alternando entre os participantes, os quais expõem 

pontos de vistas distintos, na direção de articulações argumentativas.  

 Depois de ficar alguns minutos em silêncio e de ouvir a crítica de Si, Hel entra 

novamente no jogo discursivo e apresenta outro ponto de vista “Eu estou falando do 

processo de aprendizagem”. Em seguida, Profª Si14, o questiona, pedindo suporte 

“Como assim”. Na tentativa de responder a Profª Si, Hel5 insiste mais uma vez na 

necessidade de o aluno realizar práticas mecânicas e repetitivas de gramática “Nós 

vamos amadurecendo, então, primeiro o aluno deve fazer exercícios de repetição e, 

depois, vem a reflexão sobre a língua”. 

 A dinâmica discursiva tem sequência com Cris2 apresenta um significado 

contraposto em resposta à tentativa de Hel de explicar a necessidade da repetição 

no trabalho com a gramática “Será? Não sei... Mas eu acho que o professor, como 

a Fer falou da aula de Sintaxe Textual, talvez precise ir para o quadro e colocar 
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uma frase, que faça sentido para o aluno, e mostrar o sujeito, que combina com o 

verbo, que o adjetivo concorda com o substantivo. Aí já tem que ter reflexão. Mas 

sem ter que ficar repetindo, com um monte de frases”. Fer5 dá suporte à fala 

de Cris “Eu também acredito que tem um momento que o professor precisa refletir 

sobre algum conteúdo gramatical, mas não com repetições. Isso torna chato o 

ensino de língua portuguesa”. Os enunciados de Cris e Fer apontam que a repetição 

não leva à aprendizagem e sinalizam que os conteúdos gramaticais em algum 

momento devem ser explorados em sala de aula. A esse respeito, Bakhtin e 

Voloshinov (1929/2004, p.108) argumentam que “na verdade, a língua dura e 

perdura sob a forma de um processo evolutivo contínuo”. Nesse sentido, o ensino 

apenas prescritivo com formas linguísticas descontextualizadas distancia os 

enunciadores de práticas sociais situadas. O Signo é sempre mutável e o discurso 

se organiza nessas interações especificas.  

 A fim de expandir a discussão, PP17 questiona: Você pode dar um exemplo 

sobre o que você está falando, Fer? , criando, espaço para a ampliação dos 

sentidos, como se observa em Fer6: Pensando no que a gente vem discutindo, 

professora, o professor pode perceber nas produções dos seus alunos que eles 

não conseguem fazer a concordância do sujeito com o verbo. Tipo: Os colegas 

saiu.  Ou que colocam vírgula separando o sujeito do predicado. E até como a gente 

aqui no Curso de Letras, quando não conseguimos classificar e analisar uma oração 

subordinada substantiva, o professor deve explicar esses conceitos, esses 

conteúdos de novo. Ele pode usar data show, se a escola tiver, pode usar o 

quadro, mas alguém precisa ensinar. Ele pode fazer uma lista de exercícios e ir 

refletindo sobre um por um. Nesse turno, Fer apresenta avanço na 

argumentatividade, pois sustenta sua posição com exemplos de um ensino-

aprendizagem de gramática que considera a relevância de se trabalhar com os 

aspectos linguísticos nas aulas de língua portuguesa, mas com práticas reflexivas 

que partem da análise dos problemas encontrados nas produções de texto dos 

alunos ou de outra atividade realizada em sala, o que se distancia da proposta de 

Hel3, 4 e5. Essa movimentação abriu espaço para a colaboração crítica, visto que 

ressaltou o ato de “questionar, refletir e envolver” os alunos no “diálogo” (FULLAN & 
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HARGREAVES, 2000) no processo da organização argumentativo sobre a 

discussão. 

  Nesse cenário, também, os participantes já compartilham significados de 

ensino-aprendizagem de gramática como vemos após o novo turno de PP18 que 

concorda com Fer e apresenta outras possibilidades para o ensino-aprendizagem de 

gramática: É Fer, o professor pode retomar ou mesmo explicar um conceito 

gramatical até mesmo durante a correção de uma atividade. Ele pode solicitar aos 

alunos que tragam para aula uma gramática e pedir que eles observem como a 

gramática conceitua sujeito e se tiver mais de uma gramática, mostrar aos alunos 

que até os gramáticos se diferenciam uns dos outros na construção de 

conceitos. Depois, fala: vamos construir um exemplo... O turno de PP é 

atravessado por Cel8 que acrescenta:  

 É, o professor pode já ter explicado para os alunos o conceito de sujeito, mas 

ele pode explicar de outra forma aquilo que ele já explicou. Mas, às vezes, o 

professor prefere ficar repetindo do mesmo jeito, fica cansativo. A gente não 

aprende assim. Cel apresenta de forma modalizada seu ponto de vista em resposta 

à fala de PP18 e retoma a discussão de que a repetição não gera aprendizagem. 

Em seguida, Fer7 ressalta: Mas, às vezes, o professor não sabe fazer de outro 

jeito. Tem isso também. Por isso que a gente tem que estudar sempre. Nesse 

turno, dialogando com Cel, Fer reflete sobre o valor da formação não só na 

universidade como também em serviço.   

 Ainda nesse excerto, PP19 faz nova pergunta, retomando a discussão 

anterior: “Vamos pensar no que a Si falou, se peço para o aluno tirar de um texto 

uma oração subordinada, modifica a visão de gramática”? Profª Si16 mesma 

responda: “Os PCNs, em 98, apontaram o texto como objeto de ensino. E muitas 

pessoas confundiram achando que bastava selecionar um texto e depois pedir que 

os alunos retirassem dele os conteúdos gramaticais, e assim, estariam trabalhando 

com a gramática textual. O que acabou acontecendo é que o texto serviu como pré-

texto para o trabalho com a gramática”. Dessa forma, ela demonstra que por meio 

da organização argumentativa da linguagem, criou uma ZPD, uma vez que ela 

mesma reconstrói seu ponto de vista, sustentando seu discurso com um referencial 

teórico (PCNs, 1998) e, além disso, aprofunda seu ponto de vista contextualizando 
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sua resposta à fala de PP. Esse movimento, em que as perguntas assumem o papel 

de “instrumento mediador” (NININ, 2013), direciona-se, também, à discussão de 

Magalhães (2009), que visualiza a mediação como “instrumento-e-resultado”. 

 PP20 lança nova pergunta que promove expansão dos enunciados: “Alguém 

mais pode contribuir com essa discussão”? Esse enunciado interrogativo promove 

uma ação conjunta (EDWARDS, 2005) que descentraliza o discurso de PP e 

possibilita duas participações em sequência. Como se pode ver em: Cris2: 

“Professora, se a gente pedisse para o aluno reescrever o texto que produziu, 

observando a pontuação que ele errou, a falta de coesão nos parágrafos, é um outro 

trabalho com a gramática. Mas se o professor pede para o aluno tirar de um texto os 

adjetivos ou uma oração, ele vai tá fazendo o mesmo trabalho do professor que traz 

frases soltas. É de novo a gramática descontextualizada”.  

 Fer assume o novo turno com suporte - Fer8: “Se os alunos conhecem o 

adjetivo, o professor pode trazer um texto, uma reportagem, por exemplo, em que 

ele apagou todos os adjetivos e pedir que os alunos leiam a reportagem. Eles vão 

perceber que o texto está esquisito, e alguém pode até falar que faltam os adjetivos. 

Aí, o professor pode começar uma reflexão sobre os adjetivos daquele texto e de 

outros também. Não sei se ficou estranho o que eu falei”. A estrutura desses 

discursos se mostra aberta pela constância do movimento discursivo. “O pensar e o 

agir (...) não existem no vácuo, no contexto escolar micro, mas é um agir inserido 

sempre em um contexto macro, em relações enunciativas, situadas em contextos 

sócio-históricos das experiências dos participantes” (MAGALHÃES et al. 2014, 

p.132).  

 O turno de Cris é responsivo à PP e o turno de Fer é responsivo à Cris isso 

significa que há pertinência dentro do tema proposto. A progressão do discurso 

colocado (LIBERALI, 2013) por PP é evidenciada pelo entrelaçamento de vozes e 

pelo movimento dos significados contrapostos que se instauraram a partir da fala de 

Hel3. 

 Na próxima seção, apresento dois excertos em que os significados seguem 

compartilhados. 
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3º Movimento: Significados compartilhados 
 

O terceiro movimento se direciona para significados compartilhados sobre 

gramática e sobre o ensino-aprendizagem de gramática. Dessa forma, foram 

selecionados trechos de excertos do X ao XVI dos encontros com os participantes 

do GE que fazem parte desta pesquisa de doutorado.  

 
Descrição do contexto - Encontro – 22/06/13 
 
 Iniciamos às 8h, no sábado, no bloco B, na sala 2304 desta IES. Nesse 

encontro, o objetivo foi discutir a visão de Bakhtin e Voloshinov sobre a linguagem e 

a gramática. Como a maior parte dos alunos teria o primeiro contato com a teoria de 

Bakhtin e Voloshinov, entreguei aos alunos o capítulo 4 - Das orientações do 

pensamento filosófico-linguístico - da obra Marxismo e Filosofia de Linguagem 

(BAKHTIN/ VOLOSHINOV, 1929/2004), antecipadamente, para que eles pudessem 

fazer uma leitura crítica desse texto e pensar sobre como esses teóricos 

compreendem a linguagem e a gramática, ou os aspectos linguísticos do gênero. 

Faltaram a esse encontro: Ya, Fer e Lau. O encontro ocorreu no sábado e se 

distanciou um pouco do último encontro (06/06) em virtude dos alunos se 

encontrarem na semana de provas e com apresentação de trabalhos. Por outro lado, 

foi importante também esse distanciamento, pois os alunos, assim, tiveram mais 

tempo para se dedicar à leitura do texto que foi trabalhado nesse encontro.  

Nesse trecho do encontro, discutíamos uma das correntes do pensamento 

filosófico e linguístico, o objetivismo abstrato. Para essa abordagem “cada 

enunciação, cada ato da criação individual é único e não reiterável, mas em cada 

enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de 

um determinado grupo de locutores” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2004, p. 77). 

Os participantes percebem que esses pesquisadores russos criticam Saussure.   

Dessa forma, a fala de Profª Si13 estabelece bases para a produção de 

significados sobre essa abordagem de gramática. 
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Excerto X - Encontro (22/06/13) 

Profª Si15: Aqui (aponta para o texto em estudo) é que vai criticar Saussure. 
PP20: Qual é a crítica que ele faz? 
Hel4: Eu acho que é aqui na página 77. Ele diz que em cada enunciação encontram-se 
elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de um determinado grupo de 
locutores. (Apresentação de ponto de vista com suporte) 
Profª Si16: E ele disse, porque para o objetivismo abstrato cada enunciação, cada ato de 
criação individual não é único e é reiterável. Bakhtin vai contra isso. (Apresentação de 
ponto de vista com suporte) 
Silêncio... Todos ficam pensando... Olham para os slides para o texto. E, então falo: 
PP21: Sei que algumas palavras são novas pra gente ou até mesmo como elas estão 
empregadas. 
Mais silêncio... 
Cel10: Vamos dizer assim, cada um tem um jeito de enunciar, de expressar. Eu tenho um 
jeito, ela tem, ele tem, mas em cada situação é possível identificar elementos iguais, que 
aproximam a gente. (Apresentação de ponto de vista com suporte) 
PP22: Isso aí. Vamos adiante... Outra questão explorada por essa tendência e que Bakhtin 
critica é o ponto central do objetivismo abstrato que é a relação entre os aspectos 
sincrônicos e diacrônicos da língua. 
Cris9: Ah, agora ele fala de Saussure. Ele elogia o Saussure. Bacana isso. Mesmo que 

você não concorde com um teórico, uma pessoa, você elogia o que ela tem bom. Isso é 
pra vida da gente.  

PP23: É, e ele ataca a linguística que se preocupava em analisar a sincronia, quando ele 
estudava uma palavra, ele não se preocupava com sua história. Mas analisava aspetos 
sistemáticos da linguagem, em momentos estáticos. O que foi Si? Quer falar? 

Profª Si17: Nada, tô pensando... 
PP24: Não quer falar sobre o que está pensando? 
Balança a cabeça, dizendo não. 
PP25: Bem, vamos continuar. Se quiserem falar, levanta a mão, ok? (Falo rindo) O que 

acontece então... Bakhtin inverte tudo isso. E vai dizer que linguagem parte sempre do 
caráter desordenado da história e dos caprichos do desempenho individual. A vontade de 
um, o jeito de falar do outro, as escolhas que um faz e que não faz, como a Cel colocou.  

Cris olha para a PP e fala: 
Cris10: Não sei se eu entendi aqui, quando eles falam que a gramática, a sintaxe, o léxico e 

a fonética formam todos, uma matéria morta a ser posta a serviço de um entendimento 
vivo numa situação locutiva de fato. É sobre a organização da língua? Todas têm a 
mesma organização? E o que é situação locutiva? (Apresentação de ponto de vista 
com suporte + questão controversa). 

PP26: Quem pode contribuir? 
Rai2: Ele quer dizer que todos utilizam a gramática, o léxico com sua própria maneira. Então 

eu falo, não percebendo que eu tô usando aquela estrutura. Todo mundo utiliza sem 
perceber, não seguindo a risca a regra, a base principal todo mundo tem. 
(Apresentação de ponto de vista  com suporte) 

Profª Si18: Ele compreende essa questão de ser vivo. A gramática, sintaxe, léxico a gente 
já tem isso conosco. 

Hel5: Parece que ele fala que tudo só tem importância em uma situação concreta. 
Rai3: Não entendi. 
PP27: Explica de novo, Hel. 
Hel6: Isso tudo só tem importância dentro de um contexto real.  
Rai4: Ah, sim. 
Profª Si19: Senão ela vai ser morta. Então o vivo é que vai estar numa situação concreta. 

(Apresentação de ponto de vista com suporte) 



 

 

 

146 

Hel7: Senão vai ser morta! 
PP28: O que significa morta?  

Hel7: Uma frase isolada, uma palavra sozinha, fora de um contexto. 
PP29: Exatamente, Hel, A gramática, a sintaxe, o léxico e a fonética estão próximos das 

coisas do mundo, à medida que eu as insiro em uma situação concreta, locutiva real.  
Cris10: Professora, nós podemos dizer que Bakhtin era um estruturalista? (Pedido de 

esclarecimento com suporte) 
Sorrio pra ela e digo: 
PP30: Você está o aproximando de Saussure?  
Cris11: Porque ele sempre fala de gramática, de sintaxe, de aspectos linguísticos. 

(Apresentação de ponto de vista) 
Profª Si20: É, mas ele não se esquece do contexto, da situação enunciativa. 
PP31: Interessante o que as duas falaram. Ele considera os aspectos linguísticos, mas ele 

chama a nossa atenção para o que vai além do linguístico, para outros aspectos. Temos 
que trazer junto com o linguístico toda situação enunciativa. O momento da produção, os 
interlocutores, a organização do gênero...  

    Neste texto, Bakhtin/ Voloshinov aponta que qualquer oração pode figurar como 
enunciado acabado, mas nesse caso, é completa por uma série de elementos muito 
substanciais de índole não gramatical, que lhe modificam a natureza pela raiz. 

Hel8: Então quer dizer que qualquer oração pode ser um enunciado concreto se tiver num 
contexto? 

Profª Si21: É se ela estiver completada, não sei se é essa a palavra por outras coisas, 
elementos que não são apenas os linguísticos e num contexto real e concreto. 
(Apresentação de ponto de vista) 

PP32: Por exemplo: A chuva cai em Cuiabá. Todo mundo entende, nós compreendemos o 
significado linguístico. Só com essa frase eu não posso ter uma posição responsiva. Se 
eu não sei o que veio antes, por exemplo. Porém... Se essa oração está envolvida pelo 
contexto, ela assume o que Bakhtin chama de a plenitude do sentido. 

 
 

 Seguindo a sequência dialogal, após Profª Si15 apresentar seu ponto de vista 

sobre o tema em discussão “Aqui (aponta para o texto em estudo é que vai criticar 

Saussure.)”, PP20 pergunta e solicita esclarecimento: “Qual é a crítica que ele faz”? 

A questão controversa colocada por PP estabelece ações discursivas e novos 

significados são produzidos no coletivo acerca das visões de gramática em estudos. 

Quando a professora-pesquisadora solicita o suporte, desencadeia-se um processo 

argumentativo- colaborativo.  

 Em resposta, Hel4 “Eu acho que é aqui na página 77. Ele diz que em cada 

enunciação encontram-se elementos idênticos aos de outras enunciações no seio de 

um determinado grupo de locutores.”, provoca a expansão dos significados, como é 

possível observar em Profª Si16, ao retomar sua participação: “E ele disse, porque 

para o objetivismo abstrato cada enunciação, cada ato de criação individual não é 

único e é reiterável. Bakhtin vai contra isso.”.  Após esse turno, a professora-

pesquisadora perde a oportunidade de colocar questionamentos para o grupo com 



 

 

 

147 

base no Si falou. Seria importante ter refletido sobre como Bakhtin concebe cada ato 

enunciativo. Talvez isso possa justificar o silêncio, uma vez que Bakhtin (1952-

53/1979, 2003) aponta que cada enunciado é único e não reiterável.  

 Em seguida, instaura-se um silêncio no grupo. Então, a professora-

pesquisadora tentando estimular a participação, diz: “Sei que algumas palavras são 

novas pra gente ou até mesmo como elas estão empregadas”. PP21 emprega o “a 

gente” no intuito de demonstrar que ela também pode encontrar dificuldades ao ler 

um texto e, assim, estimular a participação coletiva. Esse silêncio é quebrado com 

Cel10, que organiza sua linguagem argumentativa com um exemplo “Vamos dizer 

assim, cada um tem um jeito de enunciar, de expressar. Eu tenho um jeito, ela tem, 

ele tem, mas em cada situação é possível identificar elementos iguais, que 

aproximam a gente”. 

 Nesse excerto os modos de interagir dos participantes e, também, a 

organização do discurso em direção da produção de novos significados sobre o 

ensino-aprendizagem de gramática se instaura. Embora a professora-pesquisadora 

participe dessa dinâmica discursiva em vários momentos, aos poucos os alunos vão 

se apropriando de conceitos. “A mente se defronta com problemas diferentes 

quando assimila os conceitos na escola e quando é entregue aos seus próprios 

recursos” (VYGOTSKY, 1934/2001, p.74). Ou seja, os participantes refletem sobre o 

objetivismo abstrato e conseguem relacioná-lo a abordagem teórica de Saussure e, 

também, apontam a crítica que Bakhtin e Voloshinov fazem à visão estruturalista, 

como se observa em Cris10: “Não sei se eu entendi aqui, quando eles falam que a 

gramática, a sintaxe, o léxico e a fonética formam todos, uma matéria morta a ser 

posta a serviço de um entendimento vivo numa situação locutiva de fato. É sobre a 

organização da língua? Todas têm a mesma organização? E o que é situação 

locutiva?”. 

 As três questões controversas apresentadas por Cris10 acima não são 

respondidas pela professora-pesquisadora que busca abrir espaços para as vozes 

dos participantes e propõe, também, uma questão, PP23: “Quem pode contribuir?”. 

O movimento discursivo presente nesse excerto se configura pelas perguntas da PP 

e também dos participantes. Essa dinâmica discursiva favorece pontos de vista 

divergentes e, assim, a construção compartilhada de significados contrapostos Rai2: 
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“Ele quer dizer que todos utilizam a gramática, o léxico com sua própria maneira. 

Então eu falo, não percebendo que eu tô usando aquela estrutura. Todo mundo 

utiliza sem perceber, não seguindo a risca a regra, a base principal todo mundo 

tem.” E Profª Si17: “Ele compreende essa questão de ser vivo. A gramática, sintaxe, 

léxico a gente já tem isso conosco”.  

Hel, também, apresenta resposta à pergunta de PP, demonstrando uma 

leitura mais crítica da abordagem de Bakhtin e Voloshinov em estudo. Hel5: “Parece 

que ele fala que tudo só tem importância em uma situação concreta”. Em seguida, 

Rai, que havia apresentado uma reposta equivocada, diz Rai3: “Não entendi”. Em 

seguida, a professora-pesquisadora continua o turno dizendo: PP24: Explica de 

novo, Hel. Para buscar um aprofundamento da fala de Hel a Professora-

pesquisadora solicita suporte do mesmo. O uso do verbo “explica” e da locução 

adverbial “de novo” imprimem uma ordem. Desse modo, torna-se evidente que o 

próximo turno será organizado por Hel. Ele responde à PP de forma prescritiva, 

embora apresente certa sustentação ao seu discurso anterior e colabore com uma 

sequência dialogal, Hel6: “Isso tudo só tem importância dentro de um contexto real”. 

Depois, o que pode ser observado é um movimento discursivo, em “Rai4: Ah, sim; 

Profª Si16: Senão ela vai ser morta. Então o vivo é que vai estar numa situação 

concreta; Hel6: Senão vai ser morta; PP25: O que significa morta? Hel7: Uma frase 

isolada, uma palavra sozinha, fora de um contexto”. Hel continua tentando sustentar 

seu discurso. A professora-pesquisa recupera a posição de Hel e retoma a questão 

que dinamizou a interação e a sistematiza a partir do que foi discutido, PP26: 

“Exatamente, Hel. A gramática, a sintaxe, o léxico e a fonética estão próximos das 

coisas do mundo, à medida que eu as insiro em uma situação concreta, locutiva 

real”.  Em seguida, Cris apresenta outra questão controversa direcionada à PP, 

Cris10: “Professora, nós podemos dizer que Bakhtin era um estruturalista?”.  

Nesse contexto, constitui-se um padrão de interdependência, uma vez que as 

perguntas da professora-pesquisadora e também dos participantes garantiram “a 

presença e o entrecruzamento de diferentes vozes discursivas nas interações”, 

como aponta Ninin (2013, p.68).  

A questão controversa que Cris fez à PP é respondida com outra questão, 

PP27: “Você está o aproximando de Saussure?”. Então Cris retoma seu turno e diz, 
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Cris11: “Porque ele sempre fala de gramática, de sintaxe, de aspectos linguísticos”. 

Assim, o enunciado de Cris11 provoca o posicionamento de Profª Si20: “É, mas ele 

não se esquece do contexto, da situação enunciativa”, o que apresenta outro 

argumento. 

 Ainda nesse excerto, observa-se que a professora-pesquisadora outra vez 

participa com o intuito de organizar a discussão e trazer um suporte teórico para, 

assim, contribuir para novos posicionamentos, PP28 “Interessante o que as duas 

falaram. Ele considera os aspectos linguísticos, mas ele chama a nossa atenção 

para o que vai além do linguístico, para outros aspectos. Temos que trazer junto 

com o linguístico toda situação enunciativa. O momento da produção, os 

interlocutores, a organização do gênero... neste texto Bakhtin/Voloshinov aponta que 

qualquer oração pode figurar como enunciado acabado, mas nesse caso, é 

completa por uma série de elementos muito substanciais de natureza não 

gramatical, que lhe modificam a natureza pela raiz”.  

Os próximos movimentos discursivos que compõem o final desse excerto 

enfatizam os posicionamentos de Hel8 e Si18 que foram bem expressivos, porque 

eles conseguem relacionar a discussão em foco, apresentando questionamentos, 

como Hel8: “Então quer dizer que qualquer oração pode ser um enunciado concreto 

se tiver num contexto?”. Além de refletir sobre o ensino-aprendizagem de uma 

gramática enunciativa. Conforme demonstra Profª Si21: “É se ela estiver 

completada, não sei se é essa a palavra por outras coisas, elementos que não são 

apenas os linguísticos e num contexto real e concreto”.  Por fim, a professora-

pesquisadora expande seu discurso, organizando o que refletido pelos participantes, 

PP32: “Por exemplo: A chuva cai em Cuiabá. Todo mundo entende, nós 

compreendemos o significado linguístico. Só com essa frase eu não posso ter uma 

posição responsiva. Se eu não sei o que veio antes, por exemplo. Porém... Se essa 

oração está envolvida pelo contexto, ela assume o que Bakhtin chama de a 

plenitude do sentido”. 

 Essas ações crítico-colaborativas foram possíveis pela organização da 

linguagem com o compartilhamento de significados nas interações entre os 

participantes desse GE, uma vez que todos tiveram “voz para colocar suas 

experiências, compreensões e suas concordâncias ou discordâncias em relação aos 
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discursos de outros participantes e ao seu próprio”, como discute Magalhães (2004, 

75). A seguir, analiso o XII encontro, que ocorreu no dia 03/07/2013. Nesse encontro 

os alunos apresentaram uma atividade prática das visões de gramática estudadas 

no GE.  

 
Contexto Enunciativo - Encontro (03/07/2013) 
 
   Iniciamos o encontro às 18h, na sala 1204, do Bloco D. Nesse encontro, os 

participantes foram divididos em três grupos. Eles iriam apresentar uma performance 

sobre as três visões de gramática estudadas. Estendemos o encontro até as 20h30, 

porque os alunos não tinham mais aula nesse dia. Estavam presentes Lau, Si, Cris, 

Fer, Hel e Rai. Faltaram Bia, Cel e Ya. Rai não participa do trecho selecionado.  

 O primeiro grupo a se apresentar foi o que ficou com a abordagem de 

Saussure. Ele era composto por Lau, Hel e Bia, que faltou nesse dia.  Eles decidiram 

trabalhar com as classes gramaticais e ministraram uma aula bem tradicional em 

que o professor ia apresentando o conteúdo gramatical e o seu conceito, sem 

dialogar com os alunos e também não deixando que eles apontassem as dúvidas. 

Hel representou o professor e o restante do grupo os alunos, inclusive, eu, 

professora-pesquisadora. 

 Durante essa performance, os alunos tentavam participar, como se observa 

em Profª Si3:Professor, você tá falando muito rápido. Então, o questionavam sobre a 

matéria: Cris3: O que é mesmo uma palavra variável, professor? Ele respondia: 

Hel4: É uma palavra que varia em gênero e número. Novo questionamento: Profª 

Si4: Professor, o que é gênero? E sua resposta era: Hel5: Masculino e feminino. E 

número é singular e plural. Observando esses turnos é possível inferir que o 

discurso de autoridade é conhecido por Hel, “aquele cristalizado na instituição 

escolar que determina a partir da posição hierárquica ocupada por um sujeito, o que 

os demais podem e devem fazer” (MAGALHÃES, et al, 2014, p. 138). 

 Após essa performance, em que Hel explicou algumas das dez classes 

gramaticais em poucos minutos, a professora-pesquisadora apresenta três questões 

com pedido de suporte. 
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XII Encontro (03/07/2013) 

PP4: Pessoal, vamos refletir um pouco sobre essa aula. O que o aluno aprende? E o que 
professor ensina? Como ele ensina? Será que podemos trabalhar com todas as classes 
gramaticais em uma única aula? (Enunciados interrogativos na busca de expansão) 
Profª Si7: É eu fiquei pensando nisso também. Eu me lembro de que no semestre passado 
uma dupla no estágio me contou que a professora titular pediu que elas revisassem todas as 
classes gramaticais. Elas ficaram apavoradas. Depende muito do que quer ensinar, porque 
com um 8º ano já pode explorar um pouco mais essas classes. Mas eu acredito que dá pra 
ensinar só uma classe talvez por semana. (Apresentação de ponto de vista com suporte) 
PP5: O que vocês pensam sobre o que Si falou, sobre a pergunta que fiz ou ainda se 
quiserem, podem fazer outra pergunta?  
Fer3: Quando eu vejo essa aula que eles deram, eu fico pensando que o problema não é 
tirar a gramática da escola. O problema mesmo é como ensinar gramática. (Apresentação 
de ponto de vista) 
Cris4: Eu concordo com isso, Fer. Sabe o que mais? É que além de ensinar a gramática 
dessa forma chata, e que ninguém aprende, eles foram um professor que gosta da 
gramática estrutural e é muito tradicional. O Hel não cumprimentou a gente, começou 
falando o que era artigo, explicando um monte coisa. (Apresentação de ponto de vista) 
PP5: Que bom que a Cris tocou nessa questão. Penso.  
Profª Si8: A gente já discutiu que eu posso ensinar a gramática numa abordagem mais 
estrutural, quando eu percebo que o aluno não conhece e analisar cada parte de uma frase, 
mas não pode ser só isso. E penso como a Fer e a Cris, a questão é como ensinar, com que 
objetivo. Olha, o objetivo que eles colocaram aqui no plano: Explicar o conceito das classes 
gramaticais, aplicar os exercícios. (Aponta para o planejamento dos colegas e mostra para o 
grupo). Eles vão passar no quadro o conceito e pedir que os alunos copiem. (Apresentação 
de ponto de vista com retomada da performance) 
Fer4: Se vira, você tem que aprender! (Fala rindo) Como um aluno vai aprender sete 
classes numa única aula? Nem a gente. Nem uma apenas, porque tem muitas 
particularidades. O aluno não aprende. E o professor também não ensina. 
PP6: Então, pessoal, pelo o que vocês estão dizendo, a questão nessa aula não foi só 
abordagem da gramática, mas também a postura dos professores? 
Todos ficam em silêncio. Olhem pra mim, olham para Hel e Lau. Sorriem. 
Cris5: É porque eu posso ensinar gramática, porque eu gosto do Saussure, porque acredito 
que é assim que o aluno aprende, mas eu não preciso ser tão tradicional no jeito de ensinar. 
PP7: Você pode dar um exemplo do que falou, Cris? (Pedido de expansão com exemplo) 
Cris6: Bem, eu vou ensinar as classes gramaticais. Eu não preciso escrever direto no 
quadro o conceito, ou falar o conceito de todas, eu posso começar perguntando o que é 
substantivo, ver se os alunos entendem isso. Vou perguntando pros alunos, depois coloco o 
conceito no quadro e, ainda, discuto com eles. (Apresentação de ponto de vista com 
expansão) 
Profª Si9: É isso aí. Concordo com você.  

 
 Na busca de uma análise crítica e colaborativa da performance apresentada 

por Lau e Hel, a professora-pesquisadora inicia esse excerto com o exórdio 

“Pessoal” e com enunciados interrogativos, os quais possibilitaram a criação de um 

movimento discursivo entre os participantes, PP4: “... vamos refletir um pouco sobre 

essa aula. O que o aluno aprende? E o que professor ensina? Como ele ensina? 
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Será que podemos trabalhar com todas as classes gramaticais em uma única 

aula?".  

 Profª Si7 em resposta à PP apresenta seu ponto de vista com suporte: “É, eu 

fiquei pensando nisso também. Eu me lembro de que no semestre passado uma 

dupla no estágio me contou que a professora titular pediu que elas revisassem todas 

as classes gramaticais. Elas ficaram apavoradas. Depende muito do que quer 

ensinar, porque com um 8º ano já pode explorar um pouco mais essas classes. Mas 

eu acredito que dá pra ensinar só uma classe, talvez, por semana“. Profª Si para 

sustentar seu posicionamento relembra uma experiência que seus alunos 

vivenciaram durante o estágio, similar ao que assistiram com a performance de Hel. 

Além disso, ela compreende que seria impossível e também antipedagógico ensinar 

uma classe por semana e muito menos mais de uma por aula, como foi proposto. As 

marcas linguísticas “mas” e “talvez”, sinalizam, a primeira, um argumento contrário 

ao que foi exposto e, a segunda, dúvida em relação à metodologia mais adequada 

para o trabalho com as classes gramaticais.  

 Na sequência das discussões, a professora-pesquisadora se reporta ao 

grupo. PP5: “O que vocês pensam sobre o que Si falou, sobre a pergunta que fiz ou 

ainda se quiserem, podem fazer outra pergunta?”. Nesse questionamento, PP abre 

espaço para que participantes se coloquem e justifiquem sua posição - Fer3: 

Quando eu vejo essa aula que eles deram, eu fico pensando que o problema não é 

tirar a gramática da escola. O problema mesmo é como ensinar gramática. Fer 

expande seu posicionamento trazendo uma crítica sobre o ensinar ou não ensinar 

gramática na escola. A partir disso, outros participantes passam a contribuir com a 

discussão, como exemplifica o turno Cris4: “Eu concordo com isso, Fer. Sabe o que 

mais? É que além de ensinar a gramática dessa forma chata, e que ninguém 

aprende, eles foram um professor que gosta da gramática estrutural e é muito 

tradicional. O Hel não cumprimentou a gente, começou falando o que era artigo, 

explicando um monte coisa”. Cris concorda com o argumento de Fer e retoma a 

avaliação da performance de Hel.  

 Outra participante se mostra confortável para se colocar no turno, Profª Si8: 

“A gente já discutiu que eu posso ensinar a gramática numa abordagem mais 

estrutural, quando eu percebo que o aluno não conhece e analisar cada parte de 
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uma frase, mas não pode ser só isso. E penso como a Fer e a Cris, a questão é 

como ensinar, com que objetivo. Olha o objetivo que eles colocaram aqui no plano: 

Explicar o conceito das classes gramaticais, aplicar os exercícios. (Aponta para o 

planejamento dos colegas e mostra para o grupo). Eles vão passar no quadro o 

conceito e pedir que os alunos copiem.” Fer4 recupera seu turno e diz “Se vira, você 

tem que aprender! (Fala rindo) Como um aluno vai aprender sete classes numa 

única aula? Nem a gente. Nem uma apenas, porque tem muitas particularidades. O 

aluno não aprende. E o professor também não ensina.” É impossível até perceber 

uma irritação na fala de Fer, embora ela fale rindo. Ela constata que um ensino-

aprendizagem de gramática prescritiva em que o professor apenas dita regras, não 

gera ensino nem constrói aprendizado. Essa relação entre as vozes, nessa dinâmica 

discursiva é marcada pelo discurso internamente persuasivo (BAKHTIN, 1934-

35/1998), uma vez que as falas se entrelaçam. Assim, a cada novo encontro os 

participantes se apropriam do conceito de abordagens de gramática e de sua 

relação com o ensino-aprendizagem de gramática.  

 A professora-pesquisadora retoma o turno e fala - PP6: “Então, pessoal, pelo 

o que vocês estão dizendo, a questão nessa aula não foi só abordagem da 

gramática, mas também a postura dos professores?”. Depois disso, ficam em 

silêncio e direcionam o olhar para os alunos que apresentaram a performance. Em 

seguida, um novo jogo discursivo se inicia com Cris que apresenta seu ponto de 

vista com suporte - Cris5: É porque eu posso ensinar gramática, porque eu gosto do 

Saussure, porque acredito que é assim que o aluno aprende, mas eu não preciso 

ser tão tradicional no jeito de ensinar. PP7 assume o turno e solicita de Cris a 

expansão do tema com um exemplo - PP7: “Você pode dar um exemplo do que 

falou, Cris?” Responsiva à PP, Cris assinala - Cris6: “Bem, eu vou ensinar as 

classes gramaticais. Eu não preciso escrever direto no quadro o conceito, ou falar o 

conceito de todas, eu posso começar perguntando o que é substantivo, ver se os 

alunos entendem isso. Vou perguntando pros alunos, depois coloco o conceito no 

quadro e, ainda, discuto com eles”.  

 Em síntese, a compreensão dos sentidos e, também, o compartilhamento de 

significados sobre gramática e o ensino-aprendizagem de gramática encontra lugar 

nas relações entre os participantes. O movimento acentuado é do nós em vez do eu.   
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 A esse respeito, Liberali (2009, p.59) afirma que “o desenvolvimento acontece 

como um processo conjunto colaborativo – espaço do nós – diferentes posições 

precisam ser expressas” 

 

4.2 O processo relacional entre os participantes do Grupo de Estudos e, em 
que medida essa organização possibilitou compartilhamento de novos 
significados que revelam aprendizagem e desenvolvimento 

 
 

Nesta seção, reflito sobre o processo relacional desenvolvido entre os 

participantes desta pesquisa, ao longo do projeto, na busca de compreender como 

as relações estão representadas na linguagem e de que forma a organização da 

linguagem contribui com a argumentação. Esse processo relacional colabora 

alinhamento da ação e do pensamento e se direciona a aprendizagem e ao 

desenvolvimento.  

Para a discussão das questões apontadas acima, organizo três movimentos 

que revelam como esse processo relacional foi se transformando e se ele promove 

relações dialógicas e dialéticas. Esses movimentos foram divididos da seguinte 

forma: 

 

1º Movimento  I ao III encontro 

2º Movimento IV ao IX 

3º Movimento X ao XVI 

 
 

1º Movimento 
Relações iniciais: Unidirecionadas 

 
Na construção de contextos dos encontros do Grupo de Estudo desta pesquisa, 

foi possível compreender que em alguns momentos a linguagem foi centralizadora. 

Ou seja, a voz da professora-pesquisadora estava mais foco e, também, os 

participantes só respondiam o que lhes era perguntado.  

Selecionei para análise desse movimento unidirecionado, primeiramente, a 

abertura do Grupo de Estudo. Outra parte desse excerto já foi analisada 

anteriormente, no entanto, aqui, tenho um objetivo diferente que é de analisar e 

compreender o processo relacional entre os participantes desta pesquisa. O 
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contexto enunciativo desse encontro já foi descrito no início desse capítulo de 

análise. 

Excerto I – Encontro (04/04/13) 

  

PP1: Boa tarde, pessoal! Tudo bem? 
Participantes: Boa tarde, professora! Boa tarde, Alba! 
PP2: Quero iniciar nosso encontro agradecendo a todos vocês que quiseram participar 

desse Grupo de Estudo. Ou seja, aceitaram ser participantes da minha pesquisa de 
doutorado. Eu recebi por e-mail o retorno de vocês! É importante também enfatizar que 
nesse tipo de pesquisa eu também sou participante. Claro que eu organizei o curso, vou 
preparar as atividades, mas nós estaremos juntos a partir de agora para discutir acerca 
de três visões de gramática. Vocês estão aqui não para ter uma nota depois do curso, 
então não precisam ficar preocupar com isso. Nós vamos tentar aqui é pensar um pouco 
sobre diferentes visões de gramática em diferentes perspectivas e sua relação sobre o 
ensino-aprendizagem de gramática na escola.  

Fer1: Eu estou com uma grande expectativa professora! Vai ser importante pra eu aprender 
mais sobre as teorias de gramática.  

PP2: Que bom! Eu espero que a gente possa avançar juntos! Como nós dialogamos por e-
mail, o curso acontecerá às quintas – feiras, das 17h30 às 18h50, nessa sala. Quero já 
contar com vocês no sentido de não faltarem aos encontros, fazerem a leitura dos textos 
antecipadamente para que nós possamos criar um espaço de colaboração crítica em que 
todos participem, questionem, ok? (Nesse momento percebo um sorriso nas pessoas). 
Em seguida, começo a entregar uma cópia do questionário para os participantes. 

     Antes de nós continuarmos com essa reflexão sobre o nosso curso, por favor, 
preencham esse questionário25 para mim. Ele vai fazer parte da minha pesquisa. O meu 
objetivo com ele é compreender a relação que cada um de vocês teve com o ensino-
aprendizagem de gramática até agora.  20 minutos para vocês preencherem, ok? 

Passados 20 minutos, retomo a fala: 
PP3: O primeiro momento, nesse encontro inicial é para esse compartilhamento dos 

objetivos, que a gente possa repensar, juntos, sobre perspectivas diferentes de gramática, 
visões de linguagem. Quais são as concepções de linguagem interessantes pra gente 
estar discutindo? E o que isso tem a ver com o ensino de gramática e com o ensino de 
língua? Conversar um pouquinho sobre a dinâmica desse curso e, no segundo momento, 
trabalhar com as visões de linguagem. Trabalhando um pouco com a monologia e dialogia. 
O que significa ser monológico ou ser dialógico, em sala de aula, por exemplo, como 
estou ensinando leitura e escrita e gramática? Uma postura monológica pode comprometer 
o ensino-aprendizagem de leitura, escrita e gramática? O professor com uma postura 
dialógica pode contribuir com o aprendizado? 

    Nós vamos trabalhar com textos do autor Mário Eduardo Martelotta, que é linguista, e traz 
discussões bem interessantes sobre a linguística e a linguagem.  E também com um 
texto do Livro “Marxismo e Figura de Linguagem” (1929/2004) de Bakhtin/ Voloshinov, 
buscando compreender como esses teóricos concebem a linguagem e quais as reflexões 
que eles promovem.  

     Para esse curso eu escolhi três teóricos: 
     Saussure, que tem uma abordagem estrutural. Quais são as discussões de Saussure? 

Qual é proposta dessa abordagem? Vamos trabalhar também com Chomsky, com a 
gramática gerativo-transformacional. Qual é a proposta de Chomsky? E finalmente, 
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pensar em uma proposta de gramática enunciativa, que terá como aporte teórico as 
discussões de Bakhtin e Voloshinov. Vou deixar, hoje, com vocês alguns textos para 
leitura. Acredito que vamos precisar de dois ou três encontros para discutir cada 
abordagem e relacioná-la com ensino-aprendizagem de gramática. Vocês podem trazer 
também outros textos para discutirmos, para que possamos entender um pouco mais 
como cada um desses teóricos pensava o contexto em que eles viviam. O que era 
importante para eles naquele momento? Quem era o sujeito para Saussure? Que relação 
de ensino-aprendizagem de gramática podemos compreender com a abordagem de 
Saussure, de Chomsky e de Bakhtin?  Como o aluno aprende? Como o professor 
ensina?É possível a gramática estar a serviço do gênero?  

E depois vamos tentar defender uma visão de gramática. Nessa etapa, vou sortear uma 
visão para cada um de vocês irá escolher uma proposta didática e dizer por que ele tem 
como base essa ou aquela abordagem de gramática. 

Nos últimos encontros, vocês apresentarão uma performance. Vocês poderão escolher o 
conteúdo gramatical. Vou explicar melhor quando chegar o momento, ok? 

Bem, é importante também que estaremos trabalhando sempre com a teoria e a prática, 
procurando relacionar uma com a outra. Ou seja, o ensino-aprendizagem de gramática 
terá um papel importante nesse Grupo de Estudo. 

Por exemplo, estamos discutindo sobre Saussure e você se lembrou de uma experiência 
vivenciada no estágio, ou de uma vivência sua como aluno em sala. Traga para o nosso 
encontro e vamos discutir juntos... 

 
  A professora-pesquisadora inicia esse encontro com um exórdio a fim de 

agradecer aos presentes por aceitarem participar do seu projeto de doutorado, 

compartilhar os objetivos, as ações, leituras e tarefas, que aconteceriam durante o 

Grupo de Estudos (GE) - PP1: “Boa tarde, pessoal! Tudo bem?”. Quero iniciar nosso 

encontro agradecendo a todos vocês que quiseram participar desse Grupo de 

Estudo. Ou seja, aceitaram ser participantes da minha pesquisa de doutorado. Eu 

recebi por e-mail o retorno de vocês! É importante também enfatizar que nesse tipo 

de pesquisa eu também sou participante. Claro que eu organizei o curso, vou 

preparar as atividades, mas nós estaremos juntos a partir de agora para discutir 

acerca de três visões de gramática. Vocês estão aqui não para ter uma nota depois 

do curso, então não precisam ficar preocupar com isso. Nós vamos tentar, aqui, é 

pensar um pouco sobre diferentes visões de gramática em diferentes perspectivas e 

sua relação sobre o ensino-aprendizagem de gramática na escola.” Com exórdio de 

cumprimentos cotidianos, PP buscava criar um espaço de colaboração em que 

todos pudessem, questionar, concordar, discordar. Em conjunto os participantes 

responderam: “Boa tarde, professora! Boa tarde, Alba!”. 

 Cabe ressaltar que, na gravação, foi possível perceber a rapidez com que 

professora-pesquisadora se expressava nesse primeiro encontro. Gesticulava muito 

com as mãos. Os alunos olhavam para ela em silêncio, atentos. Ela foi se dando 
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conta disso e procurou falar mais devagar ao final desse primeiro turno. Assim, 

ocorreu a primeira participação. 

 Fer, responsiva a PP1, se posiciona – Fer1: “Eu estou com uma grande 

expectativa professora! Vai ser importante pra eu aprender mais sobre as teorias 

de gramática.”. Fer se mostra estimulada e aberta a aprofundar o conhecimento 

sobre as abordagens de gramática. Isso fica claro nas marcas linguísticas “grande 

expectativa”, “aprender mais”.  

 Em seguida, PP2 é responsiva à Fer e apresenta um novo e extenso turno – 

“Que bom! Eu espero que a gente possa avançar juntos! Como nós dialogamos por 

e-mail, o curso acontecerá às quintas – feiras, das 17h30 às 18h50, nessa sala. 

Quero já contar com vocês no sentido de não faltarem aos encontros, fazerem a 

leitura dos textos antecipadamente para que nós possamos criar um espaço de 

colaboração crítica em que todos participem, questionem, ok? (Nesse momento 

percebo um sorriso nas pessoas). Antes de nós continuarmos com essa reflexão 

sobre o nosso curso, por favor, preencham esse questionário26 para mim. Ele vai 

fazer parte da minha pesquisa. O meu objetivo com ele é compreender a relação 

que cada um de vocês teve com o ensino-aprendizagem de gramática até agora. 20 

minutos para vocês preencherem, ok?” .  

 O novo turno da professora-professora pesquisadora valida e estimula, 

primeiro, a atitude responsiva de Fer e, também, a participação de todos – “Que 

bom! Espero que a gente possa aprender juntos!” Depois, ela apresenta dois 

enunciados interrogativos, como se vê acima, o que poderiam ter proporcionado 

momentos de reflexão, ou seja, dúvidas, que promovessem expansão, criatividade 

nos posicionamentos. Mas o que se visualiza é uma colaboração confortável (Fullan 

& Hargreaves, 2000), pois mesmo quando a professora-pesquisadora questiona os 

alunos sobre os vinte minutos para preencherem o questionário, o silêncio 

permanece. Ninguém se posiciona, reclama. Isso pode se justificar pelo fato desse 

grupo ser composto por alunos que não tinham muito contato por estarem em 

diferentes semestres. Talvez houvesse a representação de que os alunos dos 

semestres mais avançados apresentariam aprendizados diferentes, uma vez que o 
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grupo era composto por alunos do III, V, VI e VII semestres. Se por um lado essa 

diversidade colaborou com o crescimento dos alunos ao longo dos encontros; por 

outro, no encontro inicial, silenciou o grupo, na sua primeira parte, porque, nos 

turnos seguintes desse encontro e que já foram analisados neste capítulo, uma 

dinâmica discursiva foi se movimentando.  

 Os questionários foram entregues à professora-pesquisadora, sem 

comentários dos alunos ou da mesma. Desse modo, o discurso da PP, nesse 

começo, foi compreendido pelos participantes como uma verdade absoluta, não 

contribuindo com a interação. Assim, se configurou um discurso citado, aquele que 

não abre espaço para argumentação, questionamentos, dúvidas e reflexão, mas 

apenas para “a palavra autoritária que não se representa - ela apenas é transmitida” 

(BAKHTIN, 1937-38/1983, p. 144).  

 Assim, a professora-pesquisadora retoma sua fala com outro longo turno e vai 

preenchendo os silêncios. Essa é uma atitude comum em sala de aula e reanima a 

visão de que o professor detém o controle, a autoridade e não permite que se crie 

espaço para a argumentação.  

 Nesse turno, PP explicou ao grupo o que eles estudariam, os textos que 

seriam lidos, o que ela esperava dos mesmos. Além de fazer uma breve 

apresentação dos três teóricos em foco nesta pesquisa e suas abordagens sobre 

gramática. Ela chegou, também, a levantar alguns questionamentos – PP3: “O que 

era importante para eles naquele momento? Quem era o sujeito para Saussure? 

Que relação de ensino-aprendizagem de gramática podemos compreender com a 

abordagem de Saussure, de Chomsky e de Bakhtin? Como o aluno aprende? Como 

o professor ensina? É possível a gramática estar a serviço do gênero?”.  

 Embora essas perguntas não estivessem direcionadas aos alunos para que 

eles as respondessem, elas se relacionavam com as discussões que estariam em 

cena no GE. É interessante refletir que PP usou mecanismos de interrogação, que 

compõem perguntas abertas, as quais ampliam as probabilidades de conexão no 

discurso; favorecendo os modos de participação dos sujeitos (Liberali, 2013).  

 Nessa perspectiva, o marcador interrogativo “como” em “Como o aluno 

aprende? Como o professor ensina?” contribui para que os alunos descrevam o que 

compreenderam nas teorias que foram estudadas (NININ, 2013). Os enunciados 
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produzidos por PP se mostraram mais explicativos, o que poderia gerar um espaço 

de interação entre a professora-pesquisadora e os alunos.  

 A falta de um contexto colaborativo-crítico no início desse excerto, não 

impossibilitou a criação de um ambiente em que os participantes negociassem 

sentidos e novos significados no fluxo da interação verbal, como se apresentou 

nesse final do excerto. 

 Na sequência, apresento um excerto que foi retirado do II encontro. Nele, os 

participantes discutem a importância da colaboração no GE.  

  
 
Contexto Enunciativo - Encontro (05/04/13) 
 
 

O II Encontro ocorreu no dia 05/04/2013, asa 17h30. Estavam presentes Cris, 

Lau, Hel, Ya, Si e Bia. Faltaram Rai e Cel. Voltamos a nos encontrar no dia seguinte 

ao primeiro encontro a fim de concluir as discussões preliminares. O objetivo foi 

compreender a importância da colaboração crítica entre os participantes do Grupo 

de Estudos. Para contribuir com essa reflexão, a professora-pesquisadora trouxe 

para alunos a gravação de uma aula da Educação Infantil, no colégio Emilie em São 

Paulo, retirada do Youtube. Esse vídeo apresenta uma aula em que a professora 

discute com seus alunos sobre reciclagem de lixo. A dinâmica discursiva se 

configura a partir das perguntas que a professora-pesquisadora apresenta e os 

participantes já demonstram certa negociação de sentidos e significados, pois os 

espaços de silêncio são cada vez menores. 

 

II Encontro – (05/04/2013) 
 

PP1: Pessoal, agora vamos assistir a um vídeo da rede particular de ensino: Escola Emilie 
de São Paulo (...). Esse vídeo mostra uma aula com alunos da Infantil II (Educação Infantil). 
Assistam ao vídeo e, depois, reflitam sobre: 
(1) Que concepção de ensino-aprendizagem essa professora demonstra? (2) Qual é a 
concepção de aluno? (3) Como vocês analisam essa aula? É uma aula que encontramos 
normalmente na escola? Se não, (4) O que há de diferente? 
(...) 
Profª Si1: Ah, eu não posso começar, só porque sou mais velha, né? (Fala rindo) 
PP2: Por que não, Si? Você uma das participantes desse curso, independente se é 
professora, se é mais velha, se está com vontade de falar primeiro, você pode colaborar no 
momento que quiser, pois como já discutimos, vamos tentar criar um espaço colaborativo 
nesse grupo, ok? 
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Profª Si2: Eu estava brincando, Alba! 
Lau1: “Vou tentar explicar! Vou tentar encaixar duas coisas aqui. A princípio, os alunos... 
Ela colocou vários tipos de lixo, deixou um faltando, de certa forma, sei lá, porque ela queria 
analisar o conhecimento prévio dos alunos a respeito do assunto. Ela também não interferiu 
nas respostas. Depois que eles perceberam que faltava um tipo de lixo, isso foi depois de 
uma pergunta da professora. Eu imagino que a professora trabalhou com esse conteúdo 
antes com eles, um pouco da teoria, discutiu com eles sobre os tipos de lixo e, nessa aula, 
trouxe a prática, porque eles tinham um conhecimento prévio. Então, ela juntou a teoria com 
a prática”. (Mecanismos de conexão) 
PP3: De que material você está falando, Lauro? Poderia dar um exemplo que explique o 
que está falando? 
Lau2: Ah, ela trouxe latas de lixo com o nome de cada tipo de lixo. Penso que isso ajudou 
os alunos a lembrar sobre o que estavam estudando. Eles são pequenos e, nessa idade, 
precisam do concreto. (Apresentação de ponto de vista e tentativa de encontrar nova 
posição). 
Profª Si2: E como eles estavam sentados, né, Lau? Geralmente quando a gente pensa em 
aula, a gente pensa em carteira uma atrás da outra. Lógico que ali era uma situação 
favorável, uma turma pequena com menos de vinte alunos. Mas aquela forma do círculo, eu 
acho que promove a interação. Como se você pudesse estar ouvindo o outro. E também 
essa questão do conhecimento prévio dos alunos, do concreto que o Lauro colocou, 
também foi importante. (Apresentação de ponto de vista com sustentação) 
Hel1: Eu achei muito interessante que ela levava os alunos à reflexão com as perguntas que 
ela fazia, tanto em sala como na aula no pátio. Ela sempre levava os alunos à reflexão. A 
professora fez várias perguntas e eles responderam, participaram. (Apresentação de ponto 
de vista com expansão).  
Profª Si3: É...  Além das perguntas, ela retomava, mas no retomar dela, ela usava o que o 
aluno tinha dito com mais alguma coisa. E aí quem não tinha ouvido, podia participar, fazer 
uma pergunta. Assim, eles eram atuantes na aula.  E também colocavam suas opiniões. 
(Apresentação de ponto de vista com suporte) 
PP4: Quem mais quer comentar? 
Bia1: Na verdade, ela pediu para que os alunos fizessem uma pesquisa sobre 
sustentabilidade para que eles já ficassem cientes sobre cada cestinho de lixo, pra que eles 
serviam. (Apresentação de ponto de vista e quebra de pertinência) 
Hel2: Ela falou de uma pesquisa sobre uma composteira para adubos. Não sei se ela 
pediria uma pesquisa sobre sustentabilidade para os alunos da Educação Infantil, Bia... Será 
que eles sabem o que é sustentabilidade?Afinal, o que é sustentabilidade? (Apresentação 
de ponto de vista e Questão controversa) 
Bia Reponde depois de algum tempo... 
Bia2: Helton, não concordo. Se ela trabalhou com reciclagem de lixo, sobre os tipos de lixo, 
com restos de alimentos, com o aproveitamento deles para adubos, ela trabalhou com 
sustentabilidade. Eu não sei definir exatamente o que é sustentabilidade, mas entendo que 
ser melhor na casa da gente, no mundo, a escola ensinar sobre isso, é deixar o mundo mais 
sustentável. (Discordância com apresentação de oposição ao ponto de vista expresso 
– Réplica elaborada). 
Profª Si4: Eu concordo com você, Bia. Isso é sustentabilidade. É pensar e agir sobre formas 
de preservação do planeta e da vida. (Fala rindo) (Concordância e replica simples).  

 

 A negociação dos sentidos e significados começa no momento em que a 

professora-pesquisadora (PP1) cria espaço de argumentação, contextualizando a 

proposta desse encontro e, também, apresentando quatro perguntas - “Pessoal, 
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agora vamos assistir a um vídeo da rede particular de ensino, Escola Emilie de São 

Paulo (...). Esse vídeo mostra uma aula com alunos da Infantil II (Educação Infantil). 

Assistam ao vídeo e, depois, reflitam sobre: (1) Que concepção de ensino-

aprendizagem essa professora demonstra? (2) Qual é a concepção de aluno? (3) 

Como vocês analisam essa aula? É uma aula que encontramos normalmente na 

escola? Se não, (4) O quê há de diferente?”.  

 O emprego dos mecanismos de interrogação (LIBERALI, 2013) “Que”, “Qual”, 

“Como” e “O quê” favoreceu uma atitude responsiva dos participantes à PP e, em 

alguns momentos, um falando com o outro. Desse modo, esses enunciados 

interrogativos geraram possibilidades para que o grupo se envolvesse no jogo 

discursivo. 

 Quem inicia o turno, após breve silêncio é Profª Si - Profª Si1: Ah, eu não 

posso começar, só porque sou mais velha, né? (Fala rindo). Mais uma vez Si faz uso 

da modalização deôntica “não posso” deixando implícito o valor de que por ser mais 

velha, não pode começar a falar. “Os mais velhos” em nossa sociedade, em geral, 

não são os primeiros nem tem a chance de se posicionar. Então, o que se pode 

entender é que a voz da professora falou mais alto. Ou seja, ela também quis 

quebrar o silêncio. 

 PP compreendendo esse contexto retoma o turno e restabelece o acordo feito 

com os participantes no primeiro encontro: “... você pode colaborar no momento que 

quiser, pois como já discutimos, vamos tentar criar um espaço colaborativo nesse 

grupo, ok?”, o que faz com que Si refletisse sobre sua fala – “Eu estava brincando, 

Alba!” (Fala rindo). Si se posicionou com tranquilidade, embora não responsiva às 

perguntas colocadas anteriormente, porque a questão recolocada por PP não se 

apresentou pela via do erro, mas na tentativa de que Si e os demais participantes se 

sentissem convidados a produzir significados na interação coletiva.  

 Assim, Lau se posiciona - Lau1: “Vou tentar explicar! Vou tentar encaixar 

duas coisas aqui. A princípio, os alunos... Ela colocou vários tipos de lixo, deixou um 

faltando, de certa forma, sei lá, porque ela queria analisar o conhecimento prévio 

dos alunos a respeito do assunto. Ela também não interferiu nas respostas. Depois 

que eles perceberam que faltava um tipo de lixo, isso foi depois de uma pergunta da 

professora. Eu imagino que a professora trabalhou com esse conteúdo antes com 
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eles, um pouco da teoria, discutiu com eles sobre os tipos de lixo e, nessa aula, 

trouxe a prática, porque eles tinham um conhecimento prévio. Então, ela juntou a 

teoria com a prática”.  

 Lau apresenta seu ponto de vista com uma tentativa de sustentá-lo -“Vou 

tentar explicar! Vou tentar encaixar duas coisas aqui”- tentando organizar seu 

discurso, com certa insegurança como aponta a marca linguística: “sei lá”. Mas, aos 

poucos, Lau consegue encadear seu discurso e vai entrelaçando suas ideias com 

operadores argumentativos – porque (explicação/causa e consequência) depois de 

(temporalidade), também (inclusão), então (Conclusão). Os operadores estabelecem 

relações de sentido no discurso de Lau e contribuem com o aprofundamento do 

tema em discussão. (KOCH, 1992/2004) 

 A professora-pesquisadora retoma sua participação com um turno 

interrogativo – PP3: “De que material você está falando, Lauro? Poderia dar um 

exemplo que explique melhor o que está falando?”. O uso do verbo “poderia”, no 

futuro do pretérito no turno de PP anuncia uma atitude modalizadora, não como 

imposição, mas como um convite a Lau a fim de que ele se posicione; tornando, 

clara, a intencionalidade da professora-pesquisadora que deseja uma nova 

articulação discursiva do aluno para detalhar sua compreensão sobre o vídeo 

assistido (De que material você está falando, Lauro?) e, também, para que o grupo 

percebesse que a colaboração é foco deste GE. Ou seja, os modos como cada 

participante - fala e age - intencionalmente, organizam uma prática colaborativa 

(MAGALHÃES, 2011, p.20). 

 No turno de PP4“Quem mais quer falar?”, bem como em PP3 “De que 

material você está falando, Lauro? Poderia dar um exemplo que explique melhor o 

que está falando?”, percebe-se uma relação centralizada em questionamentos na 

organização da linguagem. Intencionalmente, ela evidenciou um suporte “capaz de 

impulsionar o respondente em direção a uma ação discursiva” (NINM, 2013, p.74), 

que apoia a construção de novos significados, promovendo não mais uma ação 

unidirecionada, o que possibilitou a participação dos demais.  O seja, esse grupo 

começa a demonstrar um padrão de responsividade, explicitando pontos de vista em 

busca da articulação com o outro (NININ, 2013, p.67).  
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 Em seguida, Lau2 retoma seu turno – “Ah, ela trouxe latas de lixo com o 

nome de cada tipo de lixo. Penso que isso ajudou os alunos a lembrar sobre o que 

estavam estudando. Eles são pequenos e, nessa idade, precisam do concreto”. 

Esse enunciado de Lau, “Penso que”, apresenta uma tentativa de síntese não como 

uma imposição, mas sim querendo integrar novas ideias, o que se percebe em “Eles 

são pequenos e, nessa idade, precisam do concreto”; demonstrando que tem um 

conhecimento sobre essa faixa etária. A partir daí um novo movimento discursivo se 

apresenta com o entrelaçamento de vozes. 

 Nesse movimento compreende-se uma expansão na resposta de Si ao se 

recolocar, dialogando com Lau2. Ela apresenta ponto de vista com expansão em 

Profª Si2: “E como eles estavam sentados, né, Lau? Geralmente quando a gente 

pensa em aula, a gente pensa em carteira uma atrás da outra. Lógico que ali era 

uma situação favorável, uma turma pequena com menos de vinte alunos. Mas 

aquela forma do círculo, eu acho que promove a interação. Como se você pudesse 

estar ouvindo o outro. E também essa questão do conhecimento prévio dos alunos, 

do concreto que o Lau colocou, também foi importante”. No turno de Si nota-se a 

presença do operador “geralmente” que, de certa forma, modaliza o discurso, pois 

estampa a impressão de uma ideia quase certa. Ela sustenta seu discurso, dizendo 

que o fato de os alunos estarem sentados em círculo, pode promover a interação. 

Além disso, constrói seu discurso se colocando junto com o grupo e dialogando com 

ele.  

 Hel1 retoma seu turno – “... ela levava os alunos à reflexão com as 

perguntas que ela fazia, tanto em sala como na aula no pátio. Ela sempre levava 

os alunos à reflexão. A professora fez várias perguntas e eles responderam, 

participaram.” Hel demonstra perceber que as perguntas da professora foram 

necessárias para a interação entre os alunos ocorresse. Isso foi importante, pois “o 

ato de perguntar estabelece entre os interlocutores uma relação de responsividade”, 

como reflete Ninin (2013, p.69). 

 Profª Si retoma seu turno, concorda com Hel e apresenta um novo ponto de 

vista com suporte. “É... Além das perguntas, ela retomava, mas no retomar dela, ela 

usava o que o aluno tinha dito com mais alguma coisa. E aí quem não tinha ouvido, 

podia participar, fazer uma pergunta. Assim, eles eram atuantes na aula. E, 
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também, colocavam suas opiniões.” Ela percebe que a professora, em alguns 

momentos, espelha a voz do aluno no intuito de estimulá-los a interagir. 

 Assim, os participantes deste estudo demonstraram modos de articulação, 

possibilitando o “entrelaçamento das vozes no discurso”, como argumenta Liberali 

(2013). Eles conversam uns com os outros e, também, sustentam seus pontos de 

vista.  Há, também, um padrão de responsividade, pois eles se comprometem com a 

própria participação e com a participação dos colegas (NINM, 2013). 

  Na sequência das discussões, a professora-pesquisadora apresenta um novo 

enunciado interrogativo – PP4 “Quem mais quer comentar?”. PP procura retomar a 

discussão em foco. Abre espaço para o posicionamento de Bia que até o momento 

não tinha participado - Bia1: “Na verdade, ela pediu para que os alunos fizessem 

uma pesquisa sobre sustentabilidade para que eles já ficassem cientes sobre cada 

cestinho de lixo, pra que eles serviam”. Bia faz referência ao vídeo assistido, 

apresentando um destaque diferente do que tinha sido discutido até agora e, ao usar 

o conectivo “para que”, ela enfatiza que essa era a real intenção da professora e não 

outra. Com isso, gera um conflito, que passa a ser explicado pelos participantes. Como 

se observa em Hel2: “Ela falou de uma pesquisa sobre uma composteira para 

adubos. Não sei se ela pediria uma pesquisa sobre sustentabilidade para os alunos 

da Educação Infantil, Bia... Será que eles sabem o que é sustentabilidade? Afinal, o 

que é sustentabilidade?”.  

 Hel discorda o ponto de vista de Bia com suporte “Ela falou de uma pesquisa 

sobre uma composteira para adubos (...). Será que eles sabem o que é 

sustentabilidade”? E, em seguida, apresenta uma questão controversa: “Afinal, o 

que é sustentabilidade?” Com o conflito instaurado, Bia retoma o turno e se 

posiciona com suporte e expansão - Bia2: “Helton, não concordo. Se ela trabalhou 

com reciclagem de lixo, sobre os tipos de lixo, com restos de alimentos, com o 

aproveitamento deles para adubos, ela trabalhou com sustentabilidade. Eu não sei 

definir exatamente o que é sustentabilidade, mas entendo que ser melhor na casa 

da gente, no mundo, a escola ensinar sobre isso, é deixar o mundo mais 

sustentável”. Ela discorda de Hel, se dirigindo diretamente a ele “Helton, não 

concordo.” Em seguida, observa-se a expansão da aluna ao organizar sua 

argumentação; compartilhando novos significados.  
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Desse modo, logo, tem o apoio de Si, que concorda com ela – “Eu concordo com 

você, Bia. Isso é sustentabilidade. É pensar e agir sobre formas de preservação do 

planeta e da vida”.  

Nesse quadro, os modos de agir de cada participante, a partir desse encontro, 

geram um contínuo movimento de percepção, participação, ação-reflexão 

(MAGALHÃES, 2011, p.72). Em outras palavras, o processo relacional permite o 

compartilhamento de novos significados, de novas visões, e, fundamentalmente, 

envolve questionamentos dialéticos e dialógicos. 

 Assim, na próxima seção, apresento turnos em que o processo relacional 

demonstra crescimento entre os participantes desse GE. 

 

2º Movimento 
Relações em transformação  

 
Descrição do contexto – Encontro (23/05/15) 

 

 No encontro anterior (VII), fizemos apenas uma introdução da abordagem de 

Chomsky, porque atrasamos o início do encontro posicionando a filmadora e 

aguardando alguns participantes.  

 No VIII encontro, continuamos com a discussão sobre a abordagem 

chomskyana e sua gramática Gerativo- Transformacional. Organizei slides e os 

alunos já tinham recebido um texto que discutia essa teoria. O objetivo foi 

aprofundar a discussão sobre alguns conceitos-chave dessa abordagem e relacioná-

la com o ensino-aprendizagem de gramática. Estavam presentes Si, Lau, Hel, Cris e 

Cel. Faltaram Ya e Rai.  

 

I Parte do VIII – Encontro (23/05/15) 
 

PP1: Então, pessoal? Como foram as leituras? E as releituras?  Quais são as dúvidas? 
(Fala rindo) – (Exórdio) 

Eles olham um para o outro e para mim. Fica um silêncio na sala. Então falo de novo; 
tentando introduzir o conteúdo daquele encontro. 
PP2: Bem... No encontro anterior, nós iniciamos nosso estudo sobre um panorama geral da 

abordagem de Chomsky. Eu pedi a vocês que trouxessem hoje dúvidas ou outra questão 
para discutirmos. Quem quer começar?  (Retomada do encontro anterior) 

Olho para eles, sorrindo, procurando estimulá-los a participar. 
E depois de alguns minutos, Si fala: 
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Profª Si1: Bom, o que eu queria discutir e achei interessante e talvez a gente possa 
entender melhor hoje algumas dúvidas dessa visão de gramática... Por exemplo, ele fala 
sobre essa questão de como ocorre a estrutura profunda, primeiro, e depois a superficial. 
A estrutura profunda é a voz ativa e a estrutura superficial é a foz passiva. É isso 
mesmo? Ele dá essa importância para voz ativa? (Apresentação de ponto de vista com 
expansão) 

PP3: Alguém pode contribuir com a Si? (Pergunta tipo expansão) 
Cris1: Olha, gente, o que entendi é que Chomsky mostra que o que acontece primeiro é a 

voz ativa, antes da passiva. Ele fala muito da construção de frase. Então de uma frase na 
voz ativa, ela passa para a voz passiva. (Apresentação de ponto de vista) 

PP4: Todos compreendem o que é voz ativa e voz passiva? (Pedido de esclarecimento) 
Cel Sorri e diz:  
Cel1: Eu tenho dúvida. Por exemplo: Eu li o texto do Chomsky. Mas é voz ativa ou passiva? 
PP5: Quem pode responder? 
Hel1: É voz ativa, porque o verbo está na voz ativa. Agora se eu falo “O livro de Chomsky foi 

lido por mim”, aí é voz passiva. (Apresentação de ponto de vista) 
Cris2: Por quê? 
Hel2: Porque o sujeito é paciente, ele recebe a ação. E na voz ativa o sujeito é agente, ele 

pratica a ação expressa pelo verbo. E na voz passiva, há dois verbos: um auxiliar e outro 
principal. (Apresentação de ponto de vista) 

Cris2: Então, “Compramos o livro de Inglês na semana passada”, é Voz ativa. Agora, “O 
livro de Inglês foi comprado por nós? na semana passada” – Voz ativa, quer dizer 
passiva. E também tem a voz reflexiva... (Apresentação de ponto de vista com 
exemplos) 

Hel3: É isso, a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a ação.  
PP6: Como seria um exemplo de voz reflexiva? 
Profª Si2: Bem... Ele se feriu é o exemplo que sempre encontramos nas gramáticas da 

Língua Portuguesa. Mas eu posso falar também “Eu me prejudiquei por vocês”. O sujeito 
pratica e recebe a ação. (Apresentação de ponto de vista) 

Cel2: Acho que agora entendi. Eu estudei as vozes verbais no 8º ano do Ensino 
Fundamental. 

He4: É isso aí, Cel! E Chomsky interpreta a voz ativa como estrutura profunda e a voz 
passiva como a estrutura superficial.   (Apresentação de ponto de vista) 

PP7: Quem pode explicar porque a voz ativa é estrutura profunda e a passiva é superficial? 
Hel5: Hum... Peraí... 
Silêncio, todos olham para Hel, inclusive eu... 
Hel6: A voz ativa é estrutura profunda, porque é a primeira, a original. E a voz passiva é 

superficial, porque... Vou ler aqui no texto (aponta para o texto). Porque são aplicadas as 
regras transformacionais. (Apresentação de ponto de vista com suporte) 

Cris3: Que significa? 
PP8: Quer dizer a transformação forma uma estrutura com base em outra que já existia 

antes. 
Cris4: Ah, tá, eu acrescento o verbo auxiliar... 
Hel7: O agente da passiva. 
PP9: É isso aí! 
Profª Si3: E, ainda, nessa visão, Chomsky passa a partir da década de 90, a não mais 

estudar essa estrutura da palavra, mas ele... Espera aí, vou ver no texto (Começa a 
folhear o texto). Página 123, gente! O interesse dele é entender como uma estrutura é 
derivada, mas não se preocupa mais em comparar uma com outra. O interesse agora é 
analisar a organização da frase. (Apresenta seu ponto de vista com suporte e 
expansão) 
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Lau1: Então Chomsky se diferencia um pouco de Saussure, porque, pra Saussure a língua 
se constrói no grupo social, uma pessoa sozinha não cria uma palavra nova, mas 
Chomsky já dá importância à pessoa individual. (Apresentação de ponto de vista com 
expansão) 

Hel8: Ele vai estudar, então, como a frase, como a estrutura da frase foi organizada. Por 
que ele produziu essa frase ou outra, que caminho ele fez para construir essa frase e não 
outra né? (Apresentação de ponto de vista com suporte) 

Profª Si4: Eu também entendi assim. 
PP10: A busca agora era compreender como uma estrutura é formada, sem compará-la 

com outra. 
(...) 

 
 No VIII excerto, o enunciado proferido pela professora-pesquisadora e pelos 

alunos do Curso de Letras é iniciado com questões abertas: PP1: Como foram as 

leituras? E as leituras? E as releituras? Quais são as dúvidas? (Fala rindo). O foco 

era discutir conceitos-chave da abordagem de Chomsky. Os mecanismos de 

interrogação “Como” e “Quais” geram perguntas abertas que, segundo Liberali 

(2013) contribuem para que os alunos reflitam, aprofundem suas ideias, o que 

colabora com os modos de agir de cada um. 

 No entanto, um breve silêncio se instaura na sala. Eles olham uns para os 

outros e a professora-pesquisadora retoma o turno. Aqui, é importante refletir que a 

professora-pesquisadora poderia ter esperado um pouco mais, porém, como não 

tinham conseguido avançar no encontro anterior e, também, como acontece na 

escola, ela se posiciona após alguns minutos depois e, assim, quebra o silêncio. 

PP2 – “Bem... No encontro anterior, nós iniciamos nosso estudo sobre um panorama 

geral da abordagem de Chomsky. Eu pedi a vocês que trouxessem hoje dúvidas ou 

outra questão para discutirmos. Quem quer começar?”. Ela olha e sorri para o grupo, 

tentando estimulá-los. Embora pareça que o enunciado “Quem quer começar” 

denote um caráter impositivo, autoritário, a professora-pesquisadora fala com 

cuidado e sorrindo. Essa abertura desencadeou o posicionamento de Profª Si1: 

Bom, o que eu queria discutir e achei interessante e talvez a gente possa entender 

melhor hoje algumas dúvidas dessa visão de gramática... Por exemplo, ele fala 

sobre essa questão de como ocorre a estrutura profunda, primeiro, e depois a 

superficial. A estrutura profunda é a voz ativa e a estrutura superficial é a foz 

passiva. É isso mesmo? Ele dá essa importância para voz ativa?  

 Ao apresentar seu ponto de vista, Si, além de contextualizar sua resposta 

ressaltando que ela e seus colegas ficaram com dúvida sobre o que foi discutido no 
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encontro passado, o que ficou impresso nas marcas linguísticas “algumas dúvidas” e 

“a gente”, ela, também, apresenta uma pergunta aberta: “Ele dá essa importância 

para voz ativa?”. Além disso, profª Si não se posiciona como professora, mas como 

uma participante do GE. A postura da professora Si foi muito importante, favoreceu o 

entrelaçamento das falas dos outros alunos.  

 A fim de avançar nesse processo relacional, PP3 instiga a participação com 

uma nova pergunta do tipo expansão27: “Alguém pode contribuir com a profª Si?”. 

Com essa nova pergunta aberta e com o posicionamento na colaboração, o agir da 

professora-pesquisadora e de Si podem ser analisados como possibilitadoras de 

ZPDs em que os participantes desse GE complementem a fala do outro, se 

posicionem sobre essa visão de gramática e sustentem o diálogo entre o 

conhecimento cotidiano e o conhecimento científico.  

 A participação de Cris1, tentando responder às questões abertas colocadas - 

“Olha, gente, o que entendi é que Chomsky mostra que o que acontece primeiro é a 

voz ativa, antes da passiva. Ele fala muito da construção de frase. Então de uma 

frase na voz ativa, ela passa para a voz passiva.”, corrobora, também, a 

transformação desse processo dialético e dialógico inicial dos turnos, o qual enfatiza 

o valor de se ampliar a capacidade de agir com intencionalidade, levando em conta 

as experiências dos alunos e da professora-pesquisadora com o mundo e com o 

outro. É interessante reafirmar, assim, que para tanto Bakhtin/Voloshinov como para 

Vygotsky “a compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim 

como uma réplica está para a outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do 

locutor uma contrapalavra” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1929/2004 p.132). 

 Nesse caminho, PP4 recupera o turno com uma pergunta que pede 

esclarecimento: “Todos compreendem o que é voz ativa e voz passiva?”. Cel sorri e 

se mostra confusa em relação ao tema em estudo - Cel1 “Eu tenho dúvida. Por 

exemplo: Eu li o texto do Chomsky. Mas é voz ativa ou passiva?”. Com sua 

participação, Cel deixa evidente que se sente à vontade para colocar suas dúvidas, 

o que normalmente não acontece na escola, pois a palavra autoritária do professor 

                                                           

27
  “São perguntas que possibilitam expandir, aprofundar o pensamento, avançando no raciocínio” 

(NININ, 2013, p.126). 
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silencia os alunos e revela um ensino apenas mecânico e transmissivo. Então, PP5, 

na busca de expandir a fala de Cel e contribuir com o processo relacional e a 

colaboração crítica, lança uma pergunta ao grupo: Quem pode responder? 

Responsivos à PP5 e à Cel 1, Hel e Cris entrelaçam suas falas: Hel1: É voz ativa, 

porque o verbo está na voz ativa. Agora se eu falo “O livro de Chomsky foi lido por 

mim”, aí é voz passiva. Cris o questiona: Cris2: Por quê? Ela expande sua fala 

anterior: Hel2: Porque o sujeito é paciente, ele recebe a ação. E na voz ativa o 

sujeito é agente, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Já na voz passiva, há dois 

verbos: um auxiliar e outro principal. Então Cris, também, apresenta sustentação em 

sua fala com um exemplo: Cris2: Então, “Compramos o livro de Inglês na semana 

passada”, é Voz ativa. Agora, “O livro de Inglês foi comprado por nós? na semana 

passada” – Voz ativa, quer dizer passiva. Também tem a voz reflexiva...”. 

 Assim, eles refletem sobre conteúdos gramaticais, criam exemplos; 

constroem conhecimento. É interessante destacar Hel, que tem demonstrado 

crescimento e envolvimento na participação coletiva nos encontros. A seguir ele é 

responsivo à Cris - Hel3: “Isso, a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e recebe a 

ação”.  

 Para que a dinâmica discursiva avance, PP6 questiona: Como seria um 

exemplo de voz reflexiva? A pergunta aberta de PP possibilita a apresentação de 

novos turnos: Profª Si2: “Bem... Ele se feriu é o exemplo que sempre encontramos 

nas gramáticas da Língua Portuguesa. Mas eu posso falar também “Eu me 

prejudiquei por vocês”. O sujeito pratica e recebe a ação.” Nesse turno de Si ela 

retoma experiências anteriores que já vivenciou ao trabalhar com gramáticas da 

Língua Portuguesa. Além disso, ela expande seu turno com exemplos, o que 

contribui com o posicionamento de Cel2: “Acho que agora entendi. Eu estudei as 

vozes verbais no 8º ano do Ensino Fundamental”. Também com a retomada do turno 

de Hel4: “É isso aí, Cel! E Chomsky interpreta a voz ativa como estrutura profunda e 

a voz passiva como a estrutura superficial.”. Ele concorda com Cel e apresenta 

ponto de vista com novas possibilidades de expansão. Para Magalhães e Oliveira 

(2011, p.111) “uma prática que visa à articulação entre eu, outro e outros, num 

processo constante e recursivo de transformação dos participantes”. Em outras 

palavras, a colaboração crítica está embasada na perspectiva de “uma ação 
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relacional, que nasce da alteridade, do coletivo, do embate das vozes dos 

participantes” (MAGALHÃES & OLIVEIRA, 2011, p.113). 

 Retomando o turno, PP apresenta nova pergunta que promove expansão - 

PP7: “Quem pode explicar porque a voz ativa é estrutura profunda e a passiva é 

superficial?” Hel entra no jogo discursivo: Hel5: “Hum... Peraí...”. Silêncio, todos 

olham para Hel, inclusive eu... Depois de alguns segundos, ele recoloca seu 

discurso: Hel6: “A voz ativa é estrutura profunda, porque é a primeira, a original. E a 

voz passiva é superficial, porque... vou ler aqui no texto (aponta para o texto). 

Porque são aplicadas as regras transformacionais”. Apesar de Hel se reportar ao 

texto de apoio, ele demonstra, em primeiro lugar, que leu o texto e quando retoma 

seu turno torna entrelaçar sua fala com a de outra colega, completando seu 

exemplo.  

 Na sequência dialogal, Cris3 questiona: “Que significa?” PP retoma seu turno 

e é responsiva à Cris3 - PP8: “Quer dizer a transformação forma uma estrutura com 

base em outra que já existia antes.”. Os dois próximos turnos: Cris4: Ah, tá, eu 

acrescento o verbo auxiliar... Então, Hel complementa - Hel7: “O agente da passiva.” 

Ao final dessa sequência, PP concorda com Hel e Cris - PP9: É isso aí! 

 A professora-pesquisadora acredita que o processo relacional instaurado 

nesse encontro direciona-se ao conceito de agência relacional refletido por Edwards 

(2005). No dizer dessa autora, é de grande importância estimular a liberdade e a 

independência dos alunos a fim de que eles possam agir intencionalmente como o 

outro, buscando e oferecendo apoio.  

 Os frequentes questionamentos sobre conceitos-chave da visão de Chomsky 

possibilitaram o encontro do conhecimento “científico” com o conhecimento 

“espontâneo” (VYGOTSKY, 1934/2001, p.134), uma vez que não tiveram como base 

apenas o conhecimento cotidiano quando discutiam e apresentavam exemplos de 

conteúdos gramaticais. 

 Profª Si inaugura nova discussão, pois apresenta seu ponto de vista com 

suporte e expansão e com a possibilidade outros alunos participarem - Profª Si3: “E, 

ainda, nessa visão, Chomsky passa, a partir da década de 90, a não mais estudar 

essa estrutura da palavra, mas ele... Espera aí, vou ver no texto (Começa a folhear o 

texto). Página 123, gente! O interesse dele é entender como uma estrutura é 
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derivada, mas não se preocupa mais em comparar uma com outra. O interesse 

agora é analisar a organização da frase”. Assim, Lau entrelaça seu discurso com 

estudos anteriores do GE e se posiciona com expansão - Lau1: “Então Chomsky se 

diferencia um pouco de Saussure, porque, pra Saussure a língua se constrói no 

grupo social, uma pessoa sozinha não cria uma palavra nova, mas Chomsky já dá 

importância à pessoa individual”. Hel organiza seu discurso a partir do discurso de 

Lau1 e explica - Hel8: Ele vai estudar, então, como a frase, como a estrutura da 

frase foi organizada. Por que ele produziu essa frase ou outra, que caminho ele fez 

para construir essa frase e não outra, né? Si4 concorda com ele - Profª Si4: “Eu 

também entendi assim”. Ao final desse excerto, o enunciado de PP10 apresenta 

outro argumento para a discussão - PP10: “A busca agora era compreender como 

uma estrutura é formada, sem compará-la com outra”. 

 Em síntese, nesse excerto do VIII encontro, a professora-pesquisadora e os 

alunos apresentaram perguntas abertas, de expansão, de esclarecimento as quais 

possibilitaram, intencionalmente, padrões de mutualidade e interdependência, 

porque houve espaços para questionamentos e, também, para o entrelaçamento de 

vozes. Com isso, a produção e o compartilhamento de sentidos e de significados 

encontraram lugar, uma vez que a colaboração se configurou “como um processo 

capaz de provocar o aprendiz em direção da capacidade de solucionar uma 

situação-problema”. (NININ, 2013, p. 63). 

 Na próxima seção, discuto o III movimento de análise – Relações 

colaborativo-críticas. 

 

3º Movimento 
Relações colaborativo-críticas  

 
Descrição do Contexto – Encontro (03/07/2013) 
 
 Nesse encontro, os alunos apresentaram uma performance das visões de 

gramática estudadas no GE. Eles foram divididos em três grupos, cada grupo 

preparou a sua performance, tendo como base Saussure, Chomsky ou Bakhtin. A 

performance em análise será o da abordagem de Bakhtin. Si, Fer e Ya escolheram o 

texto Arraias são animais perigosos?- da revista Superinteressante (Out/2006). Elas 

distribuíram o planejamento, uma cópia do texto e atividade para os outros dois 
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grupos. Começaram o trabalho, explorando o contexto. Ao final da performance, 

solicitei aos grupos que avaliassem a performance (PP13: Então, pessoal quem 

começa a comentar? E pensem também se essa apresentação, ou melhor, esse 

planejamento tem como base a abordagem da Bakhtin, ok?). Como tinham acabado 

de assistir à performance com base em Saussure, consideraram a aula das meninas 

muito reflexiva. Assim, a professora lança uma questão controversa ao grupo a fim 

de criar um espaço de colaboração crítica entre os participantes. Participaram desse 

encontro Lau, Fer, Si, Cris e Hel. Faltaram Rai, Cel e Ya. 

 
XII Excerto – Encontro (03/07/15) 

PP16: Vamos pensar: esse texto que vocês leram é um artigo científico? (Questão 
controversa) Que características que esse texto nos apresenta que nos leva a pensar em 
artigo científico? Ou melhor, como se organiza um artigo científico, qual é sua estrutura, 
estilo...? 
Hel10: Bem, tem um resumo, palavras-chave, introdução e mais. E o que a gente tem 
aprendido na disciplina TCC. (Apresentação de ponto de vista) 
Lau11: É, nós primeiro construímos o projeto e agora vamos produzir o artigo. Não é fácil! . 
(Apresentação de ponto de vista) 
PP17: Essas características estão presentes nesse texto que vocês leram? Ele tem essa 
estrutura? 
Em que revista mesmo esse texto foi publicado? 
Fer14: Na Superinteressante.  
Lau12: Não tem. 
Fer15: O quê? 
Lau13: Essa estrutura. Não é um artigo.  
Profª Si25: Na verdade, pensando bem... É uma reportagem de cunho científico.  
PP18: Concordam com a Si?  
Cris7: Os adolescentes gostam dessa revista porque ela fala de muitos assuntos, traz 
curiosidades. . (Apresentação de ponto de vista) 
Hel11: É... Tem reportagem sobre ciência, tecnologia. (Réplica simples) 
Fer15: Até as propagandas dela são para jovens. Por isso nós escolhemos essa revista. 
PP19: Isso. É importante destacar que vocês refletiram sobre o contexto. No contexto de 
produção, no contexto imediato e mais geral o que se direciona para as discussões de 
Bakhtin/Voloshinov. Uma atividade bacana seria colocar esse título (“Arraias são animais 
perigosos?”) no quadro e perguntar para os alunos o que pensam sobre o tema, que gênero 
é esse: uma notícia, um artigo, uma propaganda? E aos poucos irem explorando a 
organização genérica. Aí, vocês entregariam o texto para eles e, juntos, iram descobrir 
essas características... 
Outra questão também que nós podemos pensar sobre ela. Por favor, vamos analisar a 

parte do exercício. Olha, vamos pensar sobre a primeira questão do contexto enunciativo: “A 

revista que publicou o artigo se destina a pessoas interessadas em ciência. Considere esse 

público e seção da revista em que o texto foi publicado. Tente explicar por quê?”. Quem 

pode comentar essa questão? Ela é a primeira pergunta sobre o texto. 

Os alunos olham para mim, depois para Si e Fe, mas ninguém responde. Espero um 

pouco... Depois de alguns minutos Si fala: 
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Profª Si26: (fala rindo) É engraçado, eu e Fer pensamos muito nas perguntas que a gente ia 

fazer. Mas agora quando você leu, parece que nós já demos uma resposta na pergunta.  

(Apresentação de ponto de vista) 

PP20: Você pode dá um exemplo Si, tentar reorganizar a pergunta? (Pedido de explicação 

com exemplo) 

Profª Si27: Acho que uma pergunta mais interessante, podia ser: Quem se interessaria por 

essa notícia? A quem ela se destina? . (Apresentação de ponto de vista com exemplos) 

Cris8: Eu não tinha pensado nisso.  

Fer16: É, assim, os alunos vão refletir mais, né. E eles vão descobrir outras informações.  

(Apresentação de ponto de vista) 

PP21: Sim. E, no tópico “Os aspectos linguísticos do texto”, vocês pedem aos alunos a 
classificação morfológica da palavra QUE: Pronome ou conjunção. Se os alunos 
demonstrassem dúvida, dificuldade sobre essa palavra, o que vocês fariam? Todos vocês 
podem pensar sobre isso, gente, não só a Fer e a Si. 
Cris9: Eu iria explicar de novo. 
PP22: Como você faria? 
Cris olha para os colegas e fica pensando... Olha pra cima, pros lados... 
Então Si fala: 
Profª Si28: Eu daria uma aula de gramática. Iria para o quadro e explicaria novamente 
quando a palavra que pode ser conjunção ou pronome. . (Apresentação de ponto de vista 
com sustentação) 
Cris10: É isso aí, professora. Eu faria também assim. 
PP23: Nessa aula, os alunos participariam? Para tirar dúvidas, questionar? 
Profª Si29: Iria ser uma aula expositiva dialogada. 
PP24: Legal. Então, pessoal! Nós vimos nas discussões teóricas de Bakhtin/Voloshinov que 
os aspectos linguísticos precisam ser considerados, mas o que modifica é que eles devem 
ser analisados em uma situação enunciativa concreta, num gênero. 
Lau14: No caso, aqui, é o texto que elas trouxeram né, professora? 
PP25: É, então, pensar no ensino-aprendizagem de gramática enunciativa, é inserir esse 
estudo em uma situação enunciativa real, em um gênero. Vale lembrar que alguns de vocês, 
nesse semestre, cursam uma disciplina que discute os aspectos enunciativos, discursivos e 
linguísticos do gênero. Às vezes, os alunos até falam: “Mas de novo pensar no contexto: 
quem escreveu, com que objetivo, em que revista ou jornal?...” E depois como o conteúdo 
do texto foi organizado e por fim os aspectos linguísticos. Claro que essa análise não 
precisa ser feita nessa ordem. O próprio Bakhtin discute isso. Deixar os aspectos 
linguísticos pro final, por exemplo. 
Rai4: Sim, nós começamos a estudar. A gente fez alguns exercícios na aula passada com a 
professora Simone, né? 
Ninguém responde, Cris balança a cabeça. Depois Lau fala: 
Lau15: O contexto é muito importante, porque se você sabe para que ou para a pessoa que 
você vai escrever, qual é a situação, você vai usar uma linguagem mais coloquial ou mais 
formal. . (Apresentação de ponto de vista com sustentação) 
Cris11: Eu tenho dúvidas, se você puder explicar um pouco mais pra gente, seria bom, 
professora. (Pedido de esclarecimento) 
PP26: Combinado, no próximo encontro nós vamos discutir um pouco mais sobre esses 
aspectos. Há algo mais que vocês querem falar sobre a performance das meninas? Ou 
vocês mesmas meninas? 
Hel12: Tem aquela parte final a “produção textual” da atividade. Vocês pediram pra produzir 
um artigo, mas a gente viu que é uma reportagem, né. Então acho que tem que trocar, Fer. 
Nós já discutimos que se trata de uma notícia, e não de um artigo.  
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Cris12: E os alunos já conhecem uma reportagem? (Questão controversa e aberta) Se 
não, tem que conhecer a estrutura, a organização desse gênero. 
Profª Sis30: E vocês, leram o que preparam?  (Questão controversa) Então ficou 
parecendo uma aula mais tradicional. O professor fala, fala e o aluno escuta. 
Hel12: Todo mundo participaria em uma abordagem sócio-histórica, como a gente viu num 
dos encontros; 
Cris12: E os alunos iam tá sentados, assim, como nós, em círculo. Um fala e o outro fala 
também, como a gente. 
Fer17: É. Eu posso concordar, discordar, mudar de opinião. É diferente de uma aula 
tradicional onde só o professor fala. Eu sempre tive aula assim, até aqui com alguns 
professores (fala e rindo, olha para os colegas). E falando na gramática, pensando no sócio-
histórico, acredito que vai ser um trabalho do professor mais reflexivo. (Apresentação de 
ponto de vista com suporte) 
PP27: Você pode explicar um pouco mais? Ou alguém pode ajudá-la? (Pedido de 
expansão) 
Fer18: Ah, profê, a gramática não cai num vazio. Xiii, peraí. (olha para o grupo e para mim). 
Bem, gente, tem um objetivo, ele vai ver que ele pode usar esse conteúdo em algo real. .  
Profª Si31: Em práticas sociais, né! 
Fer19: Isso pode ser no texto que ele vai produzir na escola, pode ser no seminário que ele 
vai apresentar no curso, conversando com os colegas dele sobre um filme e outras coisas... 

 

 A professora-pesquisadora assume o turno com uma questão controversa: 

PP16: “Vamos pensar: esse texto que vocês leram é um artigo científico? Que 

características que esse texto nos apresenta que nos leva a pensar em artigo 

científico? Ou melhor, como se organiza um artigo científico, qual é sua estrutura, 

estilo...?”. Esse tipo de questão cria diferentes possibilidades de respostas e 

contribuiu para que os alunos se posicionassem (LIBERALI, 2013). Hel e Lau 

assumem os próximos turnos em sequência – Hel10: “Bem, tem um resumo, 

palavras-chave, introdução e mais. É o que a gente tem aprendido na disciplina 

TCC”. Hel, responsivo à PP, retoma conhecimentos anteriores e Lau apresenta seu 

ponto de vista também se reportando a experiências precedentes da aula de TCC - 

Lau11: “É, nós primeiro construímos o projeto e agora vamos produzir o artigo. Não 

é fácil!”. 

 A professora-pesquisadora retoma o turno, na tentativa de que o grupo volte a 

analisar a performance em questão: PP17: “Essas características estão presentes 

nesse texto que vocês leram? Ele tem essa estrutura? Em que revista mesmo esse 

texto foi publicado?”. Assim, o grupo começa a participar e, também, a fazer 

perguntas - Fer14: “Na Superinteressante”. Ela apresenta a revista, responde a 

última questão de PP. Lau12: “Não tem”, em resposta à questão “Ele tem essa 

estrutura?”, que se configura como uma pergunta fechada, de sim ou não e a 
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resposta de Lau também. Fer não compreende essa resposta e solicita explicação - 

Fer15: “O quê?”. Lau retoma o turno - Lau13: “Essa estrutura. Não é um artigo”. Ele 

apresenta um enunciado em resposta à Fer, mas não esclarece a dúvida.  

 A organização discursiva da professora-pesquisadora apresenta pergunta 

fechada controversa - “Essas características estão presentes nesse texto que vocês 

leram?”, e provoca a participação de Profª Si, que ao ouvir as respostas dos colegas, 

concluiu que o texto que seu grupo escolheu não é um artigo, mas uma reportagem - 

Profª Si25: “Na verdade, pensando bem... É uma reportagem de cunho científico.” 

Ou seja, ela percebe que o texto trabalhado não apresenta as características de um 

artigo cientifico.  

 PP retoma seu turno e questiona o grupo - PP18: “Concordam com a Profª 

Si?” O enunciado interrogativo de PP cria uma ZPD, por meio da organização 

argumentativa da linguagem, que relaciona os questionamentos às ações da 

reflexão crítica na discussão sobre o que se encontra em discussão, como se 

observa: Cris7: “Os adolescentes gostam dessa revista porque ela fala de muitos 

assuntos, traz curiosidades”. Ela se posiciona com suporte e Hel acrescenta mais 

informações sobre a revista: Hel11: “É... Tem reportagem sobre ciência, tecnologia”. 

Essas ações discursivas ajudaram a Fer, que apresentou a performance com Profª 

Si, a se posicionar- Fer15: “Até as propagandas dela são para jovens. Por isso nós 

escolhemos essa revista.” Desse modo, as perguntas da PP e dos alunos permitiram 

que ambos “assumissem posicionamentos” (LIBERALI, 2013). 

 Após essa sequência, PP19 apresenta um longo turno, refletindo com o grupo 

sobre a importância do contexto enunciativo e, ao final, questiona: “Outra questão, 

também, que nós podemos pensar sobre ela. Por favor, vamos analisar a parte do 

exercício. Olha, vamos pensar sobre a primeira questão do contexto enunciativo: “A 

revista que publicou o artigo se destina a pessoas interessadas em ciência. 

Considere esse público e a seção da revista em que o texto foi publicado. Tente 

explicar por quê?”. (...) Quem pode comentar essa questão?”. Esse enunciado 

interrogativo possibilitou um posicionamento de SI com suporte – Profª Si26: (fala 

rindo) “É engraçado, eu e Fer pensamos muito nas perguntas que a gente ia fazer. 

Mas agora quando você leu, parece que nós já demos uma resposta na pergunta”. 

PP questiona Si, pois apresentou um contra argumento a ela mesma, uma vez que 
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percebeu a questão mal formulada - PP20: “Você pode dar um exemplo ProfªSi, 

tentar reorganizar a pergunta”? Ela aceita o desafio e apresenta ponto de vista com 

sustentação - Profª Si27: “Acho que uma pergunta mais interessante, podia ser: 

Quem se interessaria por essa notícia? A quem ela se destina?”. 

 Cris diz que não tinha pensado nessa possibilidade, mas Fer compreende a 

importância da reorganização da questão - Fer16: “É, assim, os alunos vão refletir 

mais, né. E eles vão descobrir outras informações”. 

 Observando a participação de profª Si, Cris e Fer, PP concorda com Fer e 

propõe novo questionamento - PP21: “... no tópico “Os aspectos linguísticos do 

texto”, vocês pedem aos alunos a classificação morfológica da palavra QUE: 

Pronome ou conjunção. Se os alunos demonstrassem dúvida, dificuldade sobre essa 

palavra, o que vocês fariam? Todos vocês podem pensar sobre isso, gente, não só a 

Fer e a Si”. É interessante notar que a professora-pesquisadora, inicialmente, se 

reporta a Si e a Fer, mas no final ela solicita que todos reflitam. Essa articulação 

discursiva da professora-pesquisadora envolve “uma intencionalidade em agir e falar 

para ouvir o outro e ser ouvido” (MAGALHÃES, 2010, p.29), como é possível notar 

nos turnos acima e nos próximos.  

 Nos turnos seguintes, os alunos começam a apresentar argumentos sobre o 

ensino-aprendizagem de gramática - Cris9 diz que faria uma retomada do conteúdo: 

“Eu iria explicar de novo”. PP a questiona: PP22: “Como você faria”? Ela não 

responde. Então Si aponta que daria uma aula expositiva e iria para o quadro - “... 

Iria para o quadro e explicaria novamente quando a palavra que pode ser conjunção 

ou pronome”. A professora-pesquisadora retoma seu turno e aproveita mais uma 

oportunidade para criar um espaço colaborativo e crítico - PP23: “Nessa aula, os 

alunos participariam? Para tirar dúvidas, questionar”? Si se posiciona em relação à 

pergunta de PP – Profª Si29: “Iria ser uma aula expositiva dialogada”.  

 Assim, compreende-se que os participantes desempenham um papel e têm a 

oportunidade de repensar o seu modo de agir. Juntos, constroem um conhecimento 

ativo. Isso é revelado, porque eles não respondem apenas à professora, mas 

também respondem aos colegas, fazem perguntas; enfim desenvolvem um processo 

relacional no GE. Nessa direção, “reconhecer o outro é parte essencial para a 
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própria percepção de si, já que o "eu" só existe no contato com o outro, em um 

processo colaborativo crítico, como refletem Magalhães e Oliveira” (2011, p.106).  

 Dessa forma, os turnos de PP geraram mutualidade (NINM, 2013), uma vez 

que solicitaram e garantiram a participação de todos. Os próximos turnos de PP 

trazem uma reflexão sobre o trabalho com o gênero:   

 
PP24: Legal. Então, pessoal! Nós vimos nas discussões teóricas de 
Bakhtin/Voloshinov que os aspectos linguísticos precisam ser considerados, mas o 
que modifica é que eles devem ser analisados em uma situação enunciativa 
concreta, num gênero. 
PP25: É, então, pensar no ensino-aprendizagem de gramática enunciativa, é inserir 
esse estudo em uma situação enunciativa real, em um gênero. Vale lembrar que 
alguns de vocês, nesse semestre, cursam uma disciplina que discute os aspectos 
enunciativos, discursivos e linguísticos do gênero. Às vezes, os alunos até falam: 
“Mas de novo pensar no contexto: quem escreveu, com que objetivo, em que revista 
ou jornal?...” E depois como o conteúdo do texto foi organizado e por fim os aspectos 
linguísticos. Claro que essa análise não precisa ser feita nessa ordem. O próprio 
Bakhtin discute isso. Deixar os aspectos linguísticos para o final, por exemplo. 

 

 Lau dialoga com PP e questiona: Lau14: No caso, aqui, é o texto que elas 

trouxeram né, professora? A professora responde.  Rai também é responsiva à PP e 

se recorda dos exercícios que fizeram na aula da Si (professora Simone). Ela fala 

questionando os colegas, mas ninguém responde. Lau vem em seguida e apresenta 

seu ponto de vista com sustentação - Lau15: “O contexto é muito importante, porque 

se você sabe para que ou para a pessoa que você vai escrever, qual é a situação, 

você vai usar uma linguagem mais coloquial ou mais formal”. Ele analisa um dos 

aspectos, o contexto, de forma criativa e expansiva. O uso do mecanismo de coesão 

“porque” permite o entrelaçamento de ideias e aprofundamento do tema em 

discussão (LIBERALI, 2013).  

 Até que Cris apresenta um discurso diferente, retomando seu turno – Cris: 

“Eu tenho dúvidas, se você puder explicar um pouco mais pra gente, seria bom, 

professora”. PP se compromete em explorar mais esses aspectos nos próximos 

encontros. A reflexão de Cris foi fundamental para o replanejamento do próximo 

encontro e, ainda, por evidenciar que eles se encontram em um ambiente agradável 

para expor suas dúvidas, ideias... Em outras palavras, eles compreenderam que 

colaborar está conectado, como aponta Magalhães (2009, p. 56) ao “agir no sentido 

de possibilitar que os agentes participantes expliquem, demonstrem, com objetivo de 
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criar, para os outros participantes, possibilidades de questionar, expandir, recolocar 

o que foi posto em negociação”. 

 Hel chama a atenção do grupo para a parte final do exercício preparado por 

Cris e Fer -  Hel12: “... Vocês pediram pra trazer um artigo, mas a gente viu que é 

uma reportagem, né. Então acho que tem que trocar, Fer”. Esse movimento 

discursivo se amplia, quando Cris apresenta uma pergunta aberta e controversa e 

faz sugestões - Cris12: E os alunos já conhecem uma reportagem? Se não, tem que 

conhecer a estrutura, a organização desse gênero. Profª Si parece se sentir invadida 

com a “crítica” dos colegas e os provoca com outra questão controversa - Profª 

Sis30: “E vocês, leram o que preparam? Então ficou parecendo uma aula mais 

tradicional. O professor fala, fala e o aluno escuta”. Hel se sente provocado e retoma 

seu turno de forma tranquila - Hel12: “Todo mundo participaria em uma abordagem 

sócio-histórica, como a gente viu num dos encontros”. Cris complementa - Cris12: “E 

os alunos iam tá sentados assim como nós, em círculo. Um fala e o outro fala 

também, como a gente”. Em seguida, Fer assume o turno - Fer17: “É. Eu posso 

concordar, discordar, mudar de opinião. É diferente de uma aula tradicional onde só 

o professor fala. Eu sempre tive aula assim, até aqui com alguns professores daqui 

(fala e rindo, olha para os colegas). E falando na gramática, pensando no sócio-

histórico, acredito que vai ser um trabalho do professor mais reflexivo”. Fer expande 

a fala de Cris, resolve o conflito e traz a gramática, foco deste estudo, para o centro 

da sua discussão.  

Para aprofundar a discussão, PP questiona e convida o grupo a se 

manifestar: PP27: “Você pode explicar um pouco mais? Ou alguém pode ajudá-la”? 

Fer mesma retoma seu turno e reponde: Fer18: “Ah, profe, a gramática não cai num 

vazio. Chiii, peraí. (olha para o grupo e para mim). Bem, gente, tem um objetivo, ele 

vai ver que ele pode usar esse conteúdo em algo real”.  Si complementa - Profª 

Si31: “Em práticas sociais, né”? E “Fer retoma seu turno - Fer19: “Isso pode ser no 

texto que ele vai produzir na escola, pode ser no seminário que ele vai apresentar no 

curso, conversando com os colegas dele sobre um filme e outras coisas...”. 

 A dinâmica colaborativo-crítica revelada nas discussões do Grupo de Estudos 

e assinalada nos permanentes entrelaçamentos das vozes, também, é visualizada 

na questão controversa de Cris: E os alunos já conhecem uma reportagem? E na 
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resposta da Profª Si, que também apresenta uma questão controversa: “E vocês, 

leram o que prepararam? O agir compartilhado também é desvendado em Fer: “Ah, 

profe, a gramática não cai num vazio. Bem, gente, tem um objetivo, ele vai ver que 

ele pode usar esse conteúdo em algo real”. Com jeito calmo, Hel faz uma réplica à 

Profª Si, Hel12: “Todo mundo participaria em uma abordagem sócio-histórica, como 

a gente viu num dos encontros”. Os pontos de vista divergentes abririam espaços 

para as vozes das participantes, para que inserissem novos pontos de vista ou 

articulem sua voz às outras (MAGALHÃES et al, 2014). 

 É interessante perceber que conforme os participantes se aproximam do 

encerramento desse Grupo de Estudos mais críticos e colaborativos se mostram. A 

esse respeito, Vygotsky (1934/2001, p.394) explica que “o gradual desenvolvimento 

interno do significado redunda também no amadurecimento da própria palavra”. 

Além disso, a Profª continua com seus posicionamentos como apresenta em todos 

os encontros, mas, nesse encontro, apresenta uma questão controversa o que 

demonstra sua constituição como participante do GE e não como a professora de 

semestres anteriores dos alunos do Curso de Letras. Esse amadurecimento do 

grupo se movimenta de forma colaborativa em direção a um modo de agir 

transformador. 

 O próximo encontro selecionado configura-se como o primeiro encontro após 

o breve recesso de férias em julho.  

 

Descrição do Contexto - Encontro (08/08/13) 

 

 A partir desse encontro, Hel e Lau não participariam mais do GE. Eles 

colaram grau e avisaram à professora que Lau iria trabalhar no interior e Hel iria 

lecionar à noite, o que os impossibilitaria de participar do grupo. Foi uma grande 

perda, pois ambos estavam se apropriando de conhecimentos científicos, além do 

processo de compartilhamento de significados com os colegas. Iniciamos esse 

encontro tentando colocar a filmadora no foco. O curioso foi que as meninas ficaram 

se escondendo para não aparecerem na filmagem. Normalmente, ninguém se 

importava com a filmadora ou com o gravador, que PP também trazia para os 

encontros. Iniciamos esse encontro às 17h50. Estavam presentes Si, Rai, Cel, Ya e 
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Fer. Nosso objetivo era discutir o texto de Bakhtin “Questão no ensino de língua” 28, 

que foi traduzido do inglês pela filha da professora Simone. Esse texto não era 

conhecido pelos pesquisadores do Brasil e a professora-pesquisadora teve acesso a 

ele por colega do doutorado que o tinha estudo em uma aula com a professora Beth 

Brait. Esse texto, posteriormente, foi traduzido do russo por duas alunas dessa 

professora. 

XIV Encontro (08/08/13) 

PP1: Oi, pessoal! Como foram de férias? Descansaram? Estudaram? (Exórdio) 
Cris1: Tentei me desligar um pouco, três filhos, marido... Não foi fácil, mas consegui. 
PP2: E vocês, viajaram? 
Fer1: Foi pouco tempo, fiquei por aqui mesmo. 
Ya1: Ah, eu fui pra casa dos meus pais, no interior. Foi ótimo.  
PP3: Que bom, então estamos todos descansados. (Comecei a arrumar a filmadora, e 
percebi que as meninas estavam se escondendo) e perguntei: O que tá acontecendo, 
gente? Por que essa inibição hoje? Fer fala rindo: 
Fer2: Ah, profê, foi esse tempo de férias. E também esse texto do Bakhtin é um pouco 
complexo. Li uma vez e, ontem, reli quase tudo.  
Ya2: Eu também achei e não consegui ler o texto todo. Fui para casa da minha mãe e não 
levei o texto, esqueci.  
PP4: Ok, pessoal! O objetivo deste encontro é refletir um pouco sobre o texto de Bakhtin.  O 
texto que a filha da Si traduziu. Vamos tentar, juntos, relacionar as discussões desse texto 
com o que a gente já discutiu quando nós estudamos o texto da obra Marxismo e Filosofia 
da linguagem. Assim, pensar sobre o ensino-aprendizagem de gramática enunciativa.   
Todos me olharam com os olhos bem abertos e sorriam. Então completei: Vamos fazer isso, 
juntas, a gente pode começar, por exemplo, com uma de vocês colocando suas impressões 
sobre o texto.   
 Silêncio... 
Ya3: Ah, ele fala no início do texto um pouco parecido com o que nós vimos no texto do 
Marxismo.  
PP5: O que você encontrou de semelhante? Se alguém mais quiser contribuir, tudo bem. 
(Pergunta com pedido de suporte e da participação coletiva) 
Ya4: Foi quando... Ah, foi o que eu entendi. Ele fala que trabalhar com as frases soltas, 
isoladas do contexto não tem sentido.  
Fer3: Eu percebi também que Bakhtin dá importância à interação. Essa interação entre os 
alunos e entre o professor e o aluno. (Apresentação de ponto de vista). 
Profª Si1: E com isso, nessas trocas, o aluno vai percebendo... Isso é que é muito 
interessante. 
Fer4: O que, Si? 
Profª Si2: Calma, vou explicar. Os alunos vão percebendo, inclusive, eu também, que 
podem usar essa ou aquela construção sintática. E não porque fica mais interessante esse 
uso da gramática, mas sim porque ele escolheu para aquela determinada situação. 
Ya4: Enunciativa? (Questão controversa) 
Profª Si3: Isso, enunciativa. Por isso ela tem um sentido. 

                                                           

28
  Título original: “Questões de estilística nas aulas de língua russa no ensino médio” – Tradução do 

Russo por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo (2013). 
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Cris2: Uma vez, há muito tempo, eu vi uma reportagem sobre um texto que caiu no 
vestibular e as pessoas não concordavam com as interpretações. E chegaram até a 
procurar o autor do texto. Então, ele disse: Gente, eu não pensei em nada disso.  
Cel1: Não entendi, Cris! 
Cris3: Nesse texto, ele fala o tempo todo da semântica e da estilística. Eu fiquei pensando: 
semântica, é sentido, nós vamos ter essa disciplina no próximo semestre. Agora estilística, 
não é gramática, ele fala do efeito que a gramática que eu escolhi vai dar. Acho que eu tô 
pirando! Mas esse texto é muito bacana isso. E eu dei esse exemplo, porque eu acho que 
os vestibulandos não conseguiam entender o estilo do autor do texto. (Apresenta ponto de 
vista com sustentação) 
Profª Si4: É ele dá um exemplo, logo aí na página 2 (aponta para o texto e depois lê).  
As notícias que eu ouvi hoje me interessaram muito. 
As notícias ouvidas por mim hoje me interessaram muito. 
 Ele discute que as duas são “gramaticalmente aceitas”. Aí entra o professor que vai mostrar 
pro aluno o que ele ganha e o que ele perde quando escolhe uma frase ou outra, os 
aspectos estilísticos. 
Rai1: Eu achei que eu tava viajando na maionese. (Distribuição vozes) 
PP6: O que isso quer dizer, Rai? (Pergunta com pedido de expansão) 
Rai2: Sério, professora, quer dizer que estava confusa! Saussure a gente sabe como é, 
aprende assim desde o início na escola. Eu faltei alguns encontros e isso me deixou um 
pouco perdida e o recesso também, mas agora eu tô conseguindo ver uma possibilidade 
com que a gente discutiu até agora e com esse texto de Bakhtin.  
PP7: Que bom, Rai! Então, que possibilidade você viu? (Olho para o grupo) Vamos pensar 
juntos? 
Rai2: Ele vai explicar mais embaixo, depois dessas frases. Eu tinha achado tão complicado 
isso. Ele vai explicar que seu escolher uma oração subordinada adjetiva, eu vou destacar o 
verbo ouvir, mas se eu usar a outra eu destaco a palavra notícia. (Apresentação de ponto 
de vista com suporte) 
Cel2: É, mas o professor precisa conhecer a gramática e os alunos também, pra conseguir 
entender isso. Senão fica difícil. É uma análise diferente que ele traz.  
Profª Si5: É, eu vejo no Estado, os professores não sabem gramática e ensinam gramática. 
Que gramática que eles ensinam que é a questão. Imaginem fazer uma reflexão sobre os 
aspectos estilísticos do texto.  
Cel3: É como se o professor entrasse vazio em sala de aula. Hoje a gente vai aprender 
verbo. E vai repetindo. 
Fer5: Isso aí! E o Bakhtin fala da entonação, da pontuação depois. Se você modifica a 
pontuação. Eu nunca estudei a pontuação desse jeito. Tem alteração. É olhar pro texto, 
analisando outras questões que a escola nunca trabalhou. Tudo isso tem a ver com os 
aspectos estilísticos, né, professora? (Apresentação de ponto de vista com suporte + 
Questão controversa) 
PP8: O objetivo dele nesse texto compreender que não se pode separar o ensino de formas 
gramaticais desconsiderando seu significado estilístico. Acredito que na língua portuguesa 
não haja um livro de gramática trabalhe com os aspectos linguísticos e estilísticos juntos 
Ele nos propõe analisar a língua e os enunciados em sua realidade viva.  
Profª Si6: Ah... Também pra gente se for pensar que nós não somos neutros. Por exemplo, 
se eu sou a favor do PT. Se eu for fazer uma discussão na sala, eu não vou conseguir falar 
bem do PT, só porque eu tô com determinado grupo, eu vou ter que ser neutra. É difícil o 
ser humano ser neutro em qualquer lugar da vida. Inclusive, numa sala de aula, se você não 
tem claro sua intenção, hoje vou ser mais tradicional, vou preparar atividades prescritivas, 
ou hoje estou mais sócio-histórica, então vamos ver a gramática assim. 
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Cris4: Por isso é importante conhecer o contexto. Eu preciso saber quem são meus alunos, 
o que eles já sabem de gramática,... (Concorda com Si, Cris retoma uma discussão 
anterior) 
Profª Si7: Como ensinaram pra eles? E como o autor coloca aqui, se nós fizermos com os 
alunos apenas a análise gramatical, o aluno não cresce tanto na sua produção escrita 
quanto na oralidade. Ele fala que o aluno vai fazer um uso mais criativo da linguagem, 
quando os aspectos linguísticos são analisados. (Operadores argumentativos) 
PP9: O aluno passa a ser autor do seu texto. Bakhtin vai discutindo com os alunos uma 
frase de Pushkin. Ele pede para os alunos criarem uma nova frase, acrescentando uma 
conjunção. Depois ele pediu para os alunos observarem a diferença entre as frases. Em 
seguida, eles chegam à conclusão de que a reestruturação destruiu a expressividade da 
sentença de Pushkin, tornando-se, em sua forma atual, fria, seca e mais lógica. 
Então pessoal, eu acredito que há muito mais para refletirmos sobre os aspectos linguístico-
estilísticos. Nesse texto, Bakhtin, vai explorá-los de forma bem interessante. Algumas alunas 
da professora Beth Brait estão traduzindo esse texto. É parece que será uma tradução do 
texto em russo. Então, a minha proposta é que nós voltemos a discutir esse texto, em nosso 
grupo de iniciação científica. Ele deve ficar disponível no próximo ano. O que pensam sobre 
isso? 

 

A negociação dos significados tem seu início com o exórdio da professora-

pesquisadora – PP1: “Oi, pessoal! Como foram de férias? Descansaram? 

Estudaram?”. O exórdio buscou acolher o grupo, saber se eles estudaram nas férias 

e o motivo pelo qual elas estavam se escondendo da filmadora. As respostas foram 

diversificadas - Cris1: “Tentei me desligar um pouco, três filhos, marido...”. Fer1: 

“Foi pouco tempo, fiquei por aqui mesmo”. Ya1: “Ah, eu fui pra casa dos meus 

pais...”.  

 Fer1, além de comentar sobre as férias, apresenta seu ponto de vista sobre o 

texto de Bakhtin - “... E também esse texto do Bakhtin é um pouco complexo. Li uma 

vez e, ontem, reli quase tudo”. Ya retoma o turno e concorda com Fer - Ya2: “Eu 

também achei e não consegui ler o texto todo. Fui para casa da minha mãe e não 

levei o texto, esqueci”.  

 Percebendo que o movimento colaborativo estava iniciando, a professora-

pesquisadora retoma seu turno e contextualiza o encontro. PP4: “Ok, pessoal! O 

objetivo deste encontro é refletir um pouco sobre o texto de Bakhtin. O texto que a 

filha da Si traduziu. Vamos tentar, juntos, relacionar as discussões desse texto com 

o que a gente já discutiu quando nós estudamos o texto da obra Marxismo e 

Filosofia da linguagem. E, assim, pensar sobre o ensino-aprendizagem de gramática 

enunciativa. (Todos me olharam com os olhos bem abertos e sorriam). Então 
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completei: Vamos fazer isso, juntas,a gente pode começar, por exemplo, com uma 

de vocês colocando suas impressões sobre o texto”.   

 As marcas linguísticas destacadas no turno da PP demonstram a presença de 

outro breve exórdio - “Ok, pessoal!” Em seguida, ela organiza sua linguagem e 

retoma com o grupo o objetivo do encontro. Além disso, solicita que o grupo faça 

memória do que foi estudado em encontros anteriores. Observando que o grupo 

olha para ela, se compromete com o grupo: “Vamos fazer isso, juntas...” Mas, em 

seguida, de forma que pode parecer impositiva convida as alunas a participar: “a 

gente pode começar com uma de vocês colocando suas impressões sobre o texto”.   

 O breve silêncio, que se estabeleceu depois, poderia, também, enfatizar que 

a professora-pesquisadora fez uso da palavra autoritária (Bakhtin, 1937-38/1983). 

Esse discurso autoritário se configura como verdade absoluta, não se reconstrói no 

encontro com outras vozes. No entanto, após o silêncio, o jogo discursivo começa. 

Ya é a primeira a assumir o turno – Ya3 “Ah, ele fala no início do texto um pouco 

parecido com o que nós vimos no texto do Marxismo”. Seguida de uma nova 

pergunta de PP com pedido de suporte e da participação coletiva – PP5: “O que 

você encontrou de semelhante? Se alguém mais quiser contribuir, tudo bem.” Assim, 

Ya responde - Ya4: “Foi quando... Ah, foi o que eu entendi. Ele fala que trabalhar 

com as frases soltas, isoladas do contexto não tem sentido”.  

 PP usar uma pergunta de síntese “O que você encontrou de semelhante?”. 

Esse tipo de pergunta em contextos de formação de futuros professores contribui 

com o desenvolvimento argumentativo, quando ela solicita que aprofundem seus 

pontos de vista em direção ao conhecimento científico (NINM, 2013). 

 Os próximos dez turnos constroem uma teia relacional em que as falas se 

entrelaçam com perguntas e respostas. Fer inicia essa dinâmica dialógica e dialética 

e apresenta seu ponto vista - Fer3: “Eu percebi também que Bakhtin dá importância 

à interação. Essa interação entre os alunos e entre o professor e o aluno”. Si 

espelha a fala de Fer, mas fica confusa - Profª Si1: “E com isso, nessas trocas, o 

aluno vai percebendo... Isso é que é muito interessante”. É logo questionada por 

Fer4: “O que, Si?” Si pede calma e retoma o turno - Profª Si2: “... Os alunos vão 

percebendo, inclusive, eu também, que podem usar essa ou aquela construção 

sintática. E não porque fica mais interessante esse uso da gramática, mas sim 
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porque ele escolheu para aquela determinada situação.” Ya demonstra estar atenta 

a Si e apresenta uma questão controversa - Ya4: “Enunciativa?” E Si responde, 

expandindo seu ponto de vista - Profª Si3: “Isso, enunciativa. Por isso ela tem um 

sentido”. Cris participa do diálogo com um exemplo - Cris2: “Uma vez, há muito 

tempo, eu vi uma reportagem sobre um texto que caiu no vestibular e as pessoas 

não concordavam com as interpretações. E chegaram até a procurar o autor do 

texto. E ele disse: Gente, eu não pensei em nada disso”. Mas o exemplo de Cris não 

foi compreendido por Cel1 ”Não entendi, Cris!”. Assim, Cris retoma seu turno com 

expansão de significados - Cris3: “Nesse texto, ele fala o tempo todo da semântica e 

da estilística. Eu fiquei pensando: semântica, é sentido, nós vamos ter essa 

disciplina no próximo semestre. Agora estilística, não é gramática, ele fala do efeito 

que a gramática que eu escolhi vai dar. Acho que eu tô pirando! Mas esse texto é 

muito bacana isso. E eu dei esse exemplo, porque eu acho que os vestibulandos 

não conseguiam entender o estilo do autor do texto”. É interessante ver o 

crescimento da Cris. Ela era aluna do III semestre, quando iniciamos o GE, e agora 

se encontra no VII semestre; participando de forma reflexiva e crítica das aulas, de 

simpósios nesta IES e também em outras universidades. Os enunciados de Cris, 

nesse turno, demonstram que ela se desenvolve em direção à construção do 

conhecimento científico.  

 No dizer de Ninin (2013, p.53) essa dinâmica discursiva “entre o que ocorre 

no interior e no exterior do indivíduo, entre seus conhecimentos cotidianos e os 

sinais do conhecimento científico com os quais ele tem contato (...) provocam uma 

revolução nesse espaço material denominado ZPD”. Desse modo, um espaço para a 

criação de zonas de desenvolvimentos proximais foi aberto nesse GE, pois os 

encontros passaram a possibilitar relações dialógicas e dialéticas nas quais os 

participantes questionavam uns aos outros, concordavam, apresentavam pontos de 

vista diferentes a fim de promover contextos interativos, que contribuíssem como o 

modo de agir dos participantes. Essas relações entre as vozes também pode ser 

marcada pelo discurso internamente persuasivo (BAKHTIN, 1934-35/1998). 

 Si assume o próximo turno e apresenta uma explicação do tema em questão – 

Profª Si4: “É ele dá um exemplo, logo aí na página 2 (aponta para o texto e depois 

lê). As notícias que eu ouvi hoje me interessaram muito./ As notícias ouvidas por 
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mim hoje me interessaram muito. Ele discute que as duas são “gramaticalmente 

aceitas”. E aí entra o professor que vai mostrar pro aluno o que ele ganha e o que 

ele perde quando escolhe uma frase ou outra, os aspectos estilísticos”. Si também 

estabelece uma ligação com o enunciado exposto por Cris anteriormente e sustenta 

sua fala com novos argumentos. 

 Rai que não tinha participado até esse momento apresenta um enunciado 

interessante - Rai1: “Eu (distribuição vozes) achei que eu tava viajando na 

maionese”. Ela faltou muitos encontros. O último que ela participou foi na discussão 

da teoria de Bakhtin, num sábado. PP a questiona PP6: “O que isso quer dizer, 

Rai”? Essa pergunta busca expandir o raciocínio de Rai e criar um espaço 

colaborativo (NININ, 2013). Assim, Rai retoma seu turno e apresenta seu ponto de 

vista com suporte - Rai2: “Sério, professora, quer dizer que estava confusa! 

Saussure a gente sabe como é, aprende assim desde o início na escola. Eu faltei 

alguns encontros e isso me deixou um pouco perdida e o recesso também, mas 

agora eu tô conseguindo ver uma possibilidade com o que a gente discutiu até agora 

e com esse texto de Bakhtin”. 

A escolha de uma pergunta que provoca expansão foi fundamental para que 

Rai explicasse a gíria “viajando na maionese” e se posicionasse criticamente, 

organizando sua linguagem com operadores argumentativos, com mais coesão e 

coerência. E, também, se conscientizasse de que as faltas constantes no grupo 

propiciaram essa “viagem”. PP a estimula e torna a questioná-la com outra pergunta 

de expansão – PP7: “Então, que possibilidade você viu? (Olho para o grupo) Vamos 

pensar juntos”? O grupo é, também, estimulado a participar, mas é Rai quem 

responde - Rai2: “Ele vai explicar mais embaixo, depois dessas frases. Eu tinha 

achado tão complicado isso. Ele vai explicar que se eu escolher uma oração 

subordinada adjetiva, eu vou destacar o verbo ouvir, mas se eu usar a outra eu 

destaco a palavra notícia”. O enunciado de Rai provocada uma reflexão interessante 

de Cel2: “É, mas o professor precisa conhecer a gramática e os alunos também, pra 

conseguir entender isso. Senão fica difícil. É uma análise diferente que ele traz”. Cel, 

compreendendo as discussões de Bakhtin, relaciona essa visão de gramática com o 

ensino-aprendizagem de gramática. E contribui com o posicionamento de Si que traz 

para a discussão o ensino público - Profª Si5: “É, eu vejo no Estado, os professores 



 

 

 

186 

não sabem gramática e ensinam gramática. Que gramática eles ensinam que é a 

questão. Imaginem fazer uma reflexão sobre os aspectos estilísticos do texto”. Profª 

Si reconhece a fragilidade do ensino de Língua Portuguesa nas escolas da rede 

pública. Ela foi professora durante muitos anos e agora assumiu a coordenação.  

 O discurso de Profª Si foi pautado em experiências anteriores e foi provocado 

por Cel2, que, em seguida, retoma seu torno; sendo responsiva à Profª Si -Cel3: “É 

como se o professor entrasse vazio em sala de aula. Hoje a gente vai aprender 

verbo. E vai repetindo”. Fer concordando com Profª Si e Cel, se posiciona com 

suporte; traz uma crítica e apresenta uma questão de expansão para PP - Fer5: Isso 

aí! E o Bakhtin fala da entonação, da pontuação depois. Se você modifica a 

pontuação. Eu nunca estudei a pontuação desse jeito. Tem alteração. É olhar pro 

texto, analisando outras questões que a escola nunca trabalhou. Tudo isso tem a ver 

com os aspectos estilísticos, né, professora? Assim, PP é responsiva à Fer e retoma 

o objetivo da proposta de Bakhtin para o ensino-aprendizagem de gramática – PP8: 

“O objetivo dele nesse texto é compreender que não se pode separar o ensino de 

formas gramaticais desconsiderando seu significado estilístico...” Também reflete 

que não há na Língua Portuguesa uma gramática que trabalhe com os aspectos 

linguísticos e estilísticos juntos. PP também faz uma crítica às gramáticas da Língua 

Portuguesa que, na sua maior parte, propõem um ensino descritivo, se distanciando 

da proposta de Bakhtin.  

 Nesse movimento discursivo, Si retoma seu turno - Profª Si6: “... É difícil o ser 

humano ser neutro em qualquer lugar da vida. Inclusive, numa sala de aula, se você 

não tem claro sua intenção, hoje vou ser mais tradicional, vou preparar atividades 

prescritivas, ou hoje estou mais sócio-histórica, então vamos ver a gramática assim”. 

Concordando com Si, Cris retoma uma discussão anterior - Cris4: “Por isso é 

importante conhecer o contexto. Eu preciso saber quem são meus alunos, o que 

eles já sabem de gramática,...” Cris fala do contexto e Si acrescenta outro ponto - 

Profª Si7: “Como ensinaram pra eles? E como o autor coloca aqui, se nós fizermos 

com os alunos apenas a análise gramatical, o aluno não cresce tanto na sua 

produção escrita quanto na oralidade. Ele fala que o aluno vai fazer um uso mais 

criativo da linguagem, quando os aspectos estilísticos são analisados”. 
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 PP percebe que por mais complexo que o texto de Bakhtin seja, as alunas, no 

coletivo, conseguiram compartilhar sentidos e significados sobre gramática e sobre o 

ensino-aprendizagem de gramática. O crescimento no entrelaçamento das falas 

promoveu a expansão do que foi estudado até esse encontro, assim, a organização 

argumentativa da linguagem criou um contexto que “se organiza pela confiança e 

consideração às colocações de outros” (MAGALHÃES, 2011). 

 Ao final desse encontro, a professora-pesquisadora retoma o que foi discutido 

por Bakhtin no texto “Questões de estilística no ensino de língua” e faz um convite 

ao grupo – PP9: É, o aluno passa a ser autor do seu texto. Bakhtin analisa duas 

frases de Pushkin. Ele pede para os alunos criarem uma nova frase, acrescentando 

uma conjunção... (...) Então, a minha proposta é que nós voltemos a discutir esse 

texto com a tradução do, em nosso grupo de iniciação científica. Ele deve ficar 

disponível no próximo ano. O que pensam sobre isso? Com esse enunciado 

interrogativo PP agencia novamente o entrelaçamento das falas, embora use uma 

pergunta fechada. Contudo, Cel responde com suporte - Cel4: “Eu quero professora. 

É uma discussão nova. Eu quero aprender mais”. Si acrescenta - Profª Si8: “Penso 

que todo mundo, né!” Fer encerra - Fer6: “Claro, profe!” 

 Compreende-se, portanto, que a participação dos integrantes do GE foi 

expressiva até término desse encontro, pois os enunciados foram proferidos com 

responsividade, assim houve espaço para a agência relacional, pois em suas 

colocações demonstraram “capacidade de oferecer suporte a outros” (EDWARDS, 

2005) e, também, momentos que proporcionaram a “agência transformativa” 

(ENGESTRÖM, 2013) ao promover discussões e contradições. Em seguida, 

apresento um desenho que representa esses movimentos. Em outras palavras, ao 

final, os participantes agiam intencionalmente; demonstrando uma compreensão 

ativa e responsiva das visões de gramática estudadas no GE. A esse respeito 

Bakhtin (1952-53/1979, 2003, p.302) assevera que “aquele a quem eu respondo é 

meu destinatário, de quem, por sua vez, aguardo resposta (ou, em todo caso, uma 

ativa compreensão responsiva)”.  
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Figura 5: Relações colaborativas 
Fonte: Desenho elabora pela autora 
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CAPÍTULO V 
CONSIDERAÇÕES DIALÓGICAS 

  
 Ao concluir o mestrado, em junho de 2010, vivi um período de enorme 

inquietação, pois minha experiência nesses dois anos de estudo foi muito 

gratificante. Realizei uma pesquisa com professores da rede pública de ensino de 

Várzea Grande – MT. Organizei um curso, junto com uma amiga do mestrado e 

trabalhamos com o gênero propaganda, durante dois meses. Os professores, ao 

final de cada encontro, produziam um diário. O que colaborava com nosso (re) 

planejamento para o encontro seguinte. Naquela época, a minha orientadora de 

mestrado, professora Drª Cláudia Graziano Paes de Barros, me apresentou a tese 

da professora Drª Fernanda Liberali – “O diário como ferramenta para a reflexão 

crítica”. Embora minha pesquisa não fosse diretamente ligada ao gênero diário, ela 

considerou interessante essa leitura, e eu também. 

 Como minha pesquisa encontrava-se sob o viés da formação de professores 

reflexivos, comprei o livro “A formação do professor como um profissional crítico: 

linguagem e reflexão”. Com a leitura, me reencontrei com a professora Drª Fernanda 

Liberali e comecei a conhecer a professora Drª Maria Cecília Camargo Magalhães, 

hoje, minha orientadora. Em outras palavras, a minha história com o Lael estava se 

construindo. 

 Defendi a dissertação e a inquietação permaneceu. O meu desejo era 

avançar na pesquisa com os gêneros discursivos e com Bakhtin (1952-53/2003). Por 

conta disso, comecei a procurar, na Internet, programas de doutorado. Entrei em 

contato, por e-mail, com um professor da Universidade de Brasília (UNB), mas a 

prova seria só no final do ano. Desisti de participar do processo de seleção. Então, 

uma amiga que cursava o doutorado naquela universidade, me falou do processo de 

seleção da PUC-SP e da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol). Assim, construí 

meu projeto e fiz minha inscrição.  

 Eu me recordo que, no dia entrevista, estava muito frio em São Paulo e 

enquanto eu aguardava, pensava em minha trajetória como professora, como aluna 

no mestrado, até aquele momento. Fui entrevistada pela professora Drª Maria 
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Cecília Camargo Magalhães que me disse, ao final, que eu estava aprovada e seria 

feliz ali. Ela estava certa, cresci como pessoa, profissional e fiz grandes amigos. 

 No primeiro semestre, no Lael, cursei três disciplinas, duas com a minha 

orientadora a professora Drª Maria Cecília Camargo Magalhães e uma com a 

professora Drª Maria Antonieta Alba Celani. Foi um semestre de descobertas, 

ressignifiquei meus sentidos e comecei a compartilhar novos significados sobre a 

Teoria da Atividade Sócio-Histórica e Cultural (TASCH) com Vygotsky (1930/2008, 

1934/2001); Leontiev (1978); Engeström (1999, 2008, 2009); Magalhães (2010, 

2011); Liberali (2009, 2012, 2013); e sobre a Pesquisa Crítica de Colaboração 

(Magalhães, 2002, 2006, 2009). Esses dois aportes teóricos foram fundamentais 

para a construção deste trabalho de tese.  

 De maneira paralela, comecei a discutir a Pesquisa Crítica de Colaboração, 

no grupo de Iniciação Científica: Palavra – Leitura e escrita no contexto escolar, que 

coordeno até hoje, em Várzea Grande - MT. Buscamos uma parceria com escolas 

nas quais os alunos desenvolviam estágio e começamos a realizar pesquisas sob o 

olhar colaborativo. São vivências valiosas em que a universidade vai à escola e 

temos nos esforçado para que a escola venha à universidade. Professores e alunos 

das escolas em que desenvolvemos estágio e pesquisa são, frequentemente, 

convidados a participar de eventos que o Curso de Letras promove e, também, dos 

eventos desta IES pesquisada. Esses encontros têm revelado bons frutos. 

 Com Magalhães (2004, p.17) compreendi a importância de enfatizar “como 

central a discussão de colaboração, pois possibilita trazer à tona as contradições, 

nas relações entre os participantes de uma pesquisa ou de um projeto de extensão”. 

Dessa forma, tanto meu projeto de doutorado como o de Iniciação Cientifica foram 

aprofundados à luz dessas discussões teóricas e práticas.  

 Minha intenção inicial era dar continuidade ao trabalho com os gêneros 

discursivos e com Bakhtin. No entanto, próximo da primeira qualificação, não pude 

permanecer com a turma da UFMT, com a qual iria desenvolver minha da pesquisa, 

porque houve um concurso e uma nova professora assumiu essa turma. Desse 

modo, não consegui prosseguir com meu projeto. Em conversa com minha 

orientadora, a professora Drª Maria Cecília Camargo Magalhães, juntas, refletimos 

que seria interessante uma pesquisa com a gramática, uma vez que eu estava 
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trabalhando naquele semestre com uma turma, na universidade particular, e em 

anos anteriores, ministrara aulas de Sintaxe, Sintaxe Textual. Além disso, há um 

largo tempo pesquisadores têm discutido esse “modelo de ensino” repetitivo e 

prescrito, tais como Geraldi (1984, 2010); Paes de Barros (2010); Mendonça (2006); 

Bakhtin/Voloshinov (1929, 2004); Bakhtin (1940); entre outros. 

 O primeiro desafio dessa investigação foi pensar em uma proposta com 

ensino-aprendizagem de gramática diferente daquelas que os alunos do Curso de 

Letras estavam habituados a desenvolver nas aulas, tanto do ensino básico como da 

universidade. Ou seja, um ensino-aprendizagem de gramática tradicional, normativo. 

Voltei a Cuiabá e conversei com os alunos ingressantes das turmas 2010/1 e 

2010/2. Eles se mostraram abertos a participar do projeto. Depois de algumas aulas, 

discutindo a gramática na perspectiva da análise linguística (MENDONÇA, 2006), 

eles me pediram uma reunião no final da aula e me propuserem que eu organizasse 

um curso de gramática normativa para eles.  

 Naquele momento refleti: Como pensar em uma nova proposta de ensino-

aprendizagem de gramática, quando os alunos tinham vivenciado apenas um 

trabalho com gramática em que muitas vezes é a única preocupação das aulas? 

Conversei com eles e disse que eu não poderia ser a professora, porque não tinha 

disponibilidade. Assim, uma colega ministrou as aulas de gramática normativa, aos 

sábados para esses alunos. O retorno desse grupo nas minhas aulas foi 

impressionante, pois eles comentavam que nunca tinham aprendido gramática 

dessa forma. Falavam que a professora explicava muito bem, passava muitos 

exercícios.  

 Com apoio da professora Drª Fernanda Liberali e da minha orientadora, a 

professora Drª Maria Cecília Camargo Magalhães, na primeira qualificação 

compreendi a necessidade de um novo direcionamento da minha pesquisa e propus 

a organização organizar um Grupo de Estudos (GE) para discutir o ensino-

aprendizagem de gramática materializada no texto. Convidei outros alunos além dos 

que tinham participado anteriormente, pois estes colariam grau naquele semestre. 

Para o desenvolvimento desse GE, foi fundamental revisitar três concepções de 

linguagem (Linguagem como expressão do pensamento, Linguagem como 

Instrumento de Comunicação e Linguagem dialógica) e três abordagens de 
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gramática e sua relação como base fundamental para a compreensão da linguagem 

e de sua relação com abordagens de ensino-aprendizagem de gramática na escola 

(Saussure, Chomsky e Bakhtin). Como apontei no capítulo 3, os encontros 

ocorreram às quintas-feiras, das 17h30 às 19h e, com pouca frequência, as 

segundas ou no sábado.  

 Após o primeiro encontro e, também, pelas respostas do questionário 

preenchido pelos participantes, nesse dia, posso elencar algumas questões 

observadas e que foram fundamentais para a organização desse estudo: 

 

a. Ensino-aprendizagem de gramática prescritiva; 

b. Aulas sempre descontextualizadas. A gramática era vista como um fim em si 

mesmo. 

c. A parte teórica era lida ou passada no quadro. 

d. A gramática não era relacionada com a produção de texto. Dia de aula de 

gramática, era de gramática, e dia de aula de produção de texto, era de 

produção de texto. 

e. O trabalho com o texto era para verificar o “certo” e o “errado”. 

 

 As questões acima confirmam a necessidade de se repensar ensino-

aprendizagem de gramática que compreende a língua apenas como código – um 

instrumento para comunicação, bem como promoveu a criação de espaços 

colaborativos nos encontros do Grupo de Estudos em que os alunos participaram 

como sujeitos responsivos. Apontam, também, uma reflexão resultante e, 

possivelmente, o foco central desta pesquisa: a importância da escolha das 

perguntas a serem feitas em um contexto de formação de futuros professores – GE. 

Nas palavras de Ninin (2013, p.69), “o que se quer é garantir, pela pergunta, o 

espaço para o desenvolvimento da metacognição e do pensar crítico, entendido aqui 

como um pensar consciente que, encontra apoio em fundamentos teóricos e não no 

senso comum”.  

 Nesse contexto, esta pesquisa buscou investigar de forma crítica que sentidos 

emergiram das discussões sobre gramática e sobre ensino-aprendizagem de 

gramática com um grupo de alunos do Curso de Letras e como os significados foram 
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compartilhados. A fim da execução desse objetivo, foram formuladas duas perguntas 

de pesquisa: 1.  Quais sentidos e significados sobre gramática e sobre o ensino-

aprendizagem de gramática emergem das discussões neste projeto?  2.  Como se 

organizou o processo relacional entre os participantes do Grupo de Estudos, e em 

que medida essa organização possibilitou compartilhamento de novos significados 

que revelam aprendizagem e desenvolvimento? 

 À medida que os encontros avançavam, os participantes, aqui eu me incluo, 

também, se apropriavam de conceitos de gramática e compartilhavam sentidos e 

novos significados acerca do ensino-aprendizagem de gramática. A escolha das 

perguntas foi fundamental, não só para que os participantes expandissem seus 

turnos, entrelaçassem falas, fizessem perguntas, concordassem ou discordassem do 

ponto de vista dos colegas, mas também para que fossem criadas dinâmicas 

discursivas, marcadas pelo discurso internamente persuasivo, a cada novo encontro. 

Para Bakhtin (1937-38/1983), o discurso internamente persuasivo é um discurso 

aberto a várias possibilidades de inferências do discurso interior. Dessa forma, os 

sentidos pessoais atribuídos à gramática e às abordagens de gramática e às visões 

de gramática estudadas pelos participantes encontraram um espaço colaborativo em 

que compartilhamentos de novos significados em relação ao ensino-aprendizagem 

de gramática na escola estiveram em constantes reflexões.  

 É importante enfatizar, no entanto, que esse crescimento não foi linear, 

porque alguns alunos sempre voltavam para uma visão mais tradicional de 

gramática, mesmo que as discussões das três abordagens teóricas e sua relação 

com ensino-aprendizagem de gramática tenham se constituído pela organização 

argumentativa da linguagem Liberali (2006, 2009, 2011, 2012).  

 A esse respeito, Vygotsky (1934/2001, p.74) destaca que “a mente se 

defronta com problemas diferentes quando assimila os conceitos na escola e 

quando é entregue aos seus próprios recursos”. Assim, compreendo que os 

conceitos espontâneos e os científicos se configuram no mesmo processo, ainda 

que se desenvolvam, ampliem-se e tenham como base condições externas e 

internas distintas e motivadas por problemas diferentes. 

 Ao analisar os dados, o processo relacional foi se construindo de forma 

dialógica e dialética, uma vez que, a entrada nos turnos se apresentou de diferentes 
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maneiras. Às vezes em resposta a um enunciado, outras compartilhando um ponto 

de vista com suporte e, ainda, havia para retomado de turnos com questões 

controversas, as quais colaboravam com a expansão dos temas estudos, nos 

encontros do GE. 

 Com esse movimento colaborativo, uma reflexão ficou evidente que a escola 

precisa trabalhar com os conteúdos gramaticais, com a gramática. Desse modo, o 

que necessita ser repensado é que um ensino direcionado apenas ao estudo dos 

conteúdos gramaticais não sustenta mais práticas sociais situadas e especificas com 

que todos nós convivemos na atualidade. Nessa direção, os alunos precisam 

compreender que as escolhas linguísticas não são e não podem ser aleatórias, 

como já discutia Bakhtin/Voloshinov (1929/2004, p.325) “as diversas formas típicas 

de dirigir-se a alguém e as diversas concepções típicas do destinatário são as 

particularidades constitutivas que determinam a diversidade dos gêneros do 

discurso”. Isso não significa que se trata apenas de uma questão metodológica. Paes 

de Barros (2010, p.91) discute que, após várias pesquisas desde a década de 90, 

um dos dados que mais a impressiona é a repetição, ao longo dos anos de variantes 

da frase: “não se pode mais ensinar gramática. A moda é ensinar texto. (...), agora 

com a variante “a moda é ensinar o gênero”.” A metodologia é importante, mas 

também a concepção de linguagem, a visão de gramática, os tipos de pergunta, se 

há espaços para questionar, concordar, perguntar, enfim, negociar sentidos e 

significados. Além disso, essa gramática exploraria os aspectos enunciativos, 

linguístico-discursivos e, também os aspectos estilísticos do gênero – uma gramática 

materializada no gênero, como explica Bakhtin (1942-45). 

 Recentemente, outro texto de Bakhtin (1942-45/2013) foi traduzido do russo 

para o português por Sheila Grillo e Ekaterina Vólkova Américo (2013, p.42) com o 

título “Questões de estilística no ensino de língua”. A pesquisadora Beth Brait e as 

tradutoras citadas organizaram esse texto em forma de livro, que conta, ainda, com 

um texto sobre esse texto de Bakhtin e algumas notas. No texto de Bakhtin, ele 

explica que “o pensamento criativo, original, investigativo, que não se afasta da 

riqueza e da complexidade da vida, não é capaz de se desenvolver nas formas da 

linguagem impessoal, uniformizada, não metafórica, abstrata e livresca”.  
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 Bakhtin aponta uma proposta metodológica para o leitor, como afirma Brait 

(2013, p.15), na apresentação do livro, “bastante concreta e didática”. É interessante 

observar que ao desenvolver a proposta, Bakhtin, busca a todo o momento uma 

ação colaborativa entre ele, professor, e seus alunos.  

 Com esse estudo, compreendi que o desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo-crítico tem como base o compartilhamento de objetivos individuais e 

coletivos como aponta Ninin (2013, p.66). Essa relação conjunta e dialógica entre a 

professora-pesquisadora, a profª Si e os alunos do Curso de Letras, as teorias e 

práticas didáticas refletidas proporcionaram contribuições importantes: 

 

a. Os participantes se transformaram, constituindo-se como sujeitos ativos e 

crítico-colaborativos nesta pesquisa. Cris e Ya colam grau no final deste ano 

e já participam como ouvintes das aulas de mestrado na Universidade 

Federal de Mato Grosso; apontando, assim, um movimento de agência 

transformativa. De acordo com Engeström (2013, p. 724) “a agência 

transformativa deve ser entendida como ações específicas, não cada ação, 

mas apenas ações muito específicas que têm um potencial de 

transformação”. 

 

b. A Matriz do Curso de Letras desta IES pesquisada foi reorganizada a partir do 

segundo semestre de 2014. Os alunos que ingressaram em 2015 cursarão 

disciplinas que têm como foco diferentes visões de gramática e sua relação 

com o ensino-aprendizagem de gramática na escola. Dessa forma, os 

conteúdos gramaticais serão estudados sob o viés das visões de gramática 

em discussão.  

 

c. Nesta pesquisa, três abordagens de gramática e sua relação com o ensino-

aprendizagem de gramática foram refletidas pelos participantes do GE. A 

abordagem de Saussure em uma perspectiva de gramática estrutural 

(Estruturalismo linguístico); a abordagem de Chomsky e a gramática gerativa 

e a abordagem de Bakhtin/Voloshinov (1929) – Bakhtin (1942-45) em uma 
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perspectiva de gramática enunciativa. Os estudos desses aportes teóricos 

revelaram que:  

 

 O currículo do Curso de Letras precisa ser repensado, pois o ensino-

aprendizagem de uma gramática tradicional com frases soltas não 

contribui para que o aluno se transforme em leitor crítico e se distancia, 

também, de se tornar um produtor de diferentes gêneros. Como já 

ressaltei, os gêneros tem uma organização enunciativa, discursiva e 

linguístico-estilística. Além disso, esse ensino afasta o aluno de práticas 

situadas e colaborativas na universidade e fora dela.  

 

 Nessa mesma direção, pensar em uma proposta de gramática, na 

universidade, que considere os aspectos acima, implica um trabalho com 

os gêneros (PCNs, 1998) e com a gramática (os aspectos linguísticos) 

materializada no texto. Isso não significa que o professor não trabalhe com 

os conteúdos gramaticais, mas frases soltas, sem contexto, impedem que 

os alunos possam fazer suas escolhas na produção oral escrita da língua. 

É fundamental, também, que, na universidade, os alunos estudem os 

conteúdos gramaticais, pois, assim, como futuro professor poderá 

compreender, agindo intencionalmente, o momento de ir ao quadro e, 

junto com seus alunos, refletirem sobre o que em questão.  

 

 Outra questão importante, nesta pesquisa, volta-se para o fato dessa 

pesquisadora e dos demais participantes do GE conceberem essa 

gramática como Enunciativa, uma vez que ela se apoia nos aportes 

teóricos de Bakhtin/Voloshinov (1929/2004) e Bakhtin (1942-45; 1952-53), 

entre outros. No dizer de Bakhtin (1952-53/1979, p.261) “o emprego da 

língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e 

únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquela esfera da atividade 

humana”. Além disso, Bakhtin esclarece que os enunciados (os gêneros) 

se constituem em situações específicas e situadas. Em outras palavras, a 

gramática enunciativa assevera uma reflexão sobre a língua, no entanto, 

mais que isso, ela busca que os alunos em pré-serviço avancem no 

ensino-aprendizagem de gramática e, fundamentalmente, apresentem 

uma compreensão ativa e responsiva no ato de ler, produzir e ensinar, que 

possam fazer escolhas; por isso a relevância de um trabalho com a 

gramática enunciativa.  

 

 Essas escolhas linguísticas, estilísticas, discursivas e enunciativas irão ajudar 

na seleção do gênero, do estilo, do tema, do contexto, dos interlocutores; enfim 

podem contribuir com a formação de futuros professores e com o ensino-
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aprendizagem de gramática, não com um fim sem si mesmo, mas como uma 

gramática a serviço das relações sociais de que todos nós, alunos, professores, 

escola participamos. 

 Ao final, acredito que as discussões e a proposta que este estudo promoveu 

podem contribuir com um novo pensar sobre o ensino-aprendizagem de gramática 

na universidade e para a vida. Em vista disso, continuo desenvolvendo, no grupo de 

Iniciação Científica, pesquisas direcionadas à leitura, à escrita e à gramática e mais 

do que nunca, pretendo com esses quatro anos de estudo continuar participando de 

grupos de pesquisa, produzir artigos e participar de Simpósios, congressos a fim de 

dar continuidade e avançar nas discussões apresentadas nesta tese. Assim, encerro 

esta pesquisa com as palavras de Fernando Pessoa, as quais me ajudam a pensar 

que precisamos de acreditadores, professores que potencializem discussões 

direcionadas à travessia. Ou seja, que se repense o currículo do Curso de Letras e 

se lance um olhar mais reflexivo e crítico para as práticas repetitivas que, ainda, 

permanecem na sala de aula, nas atividades propostas aos alunos, na universidade. 

  

 

“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do 
nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos 
lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para 

sempre, à margem de nós mesmos.” 
 

(Fernando Pessoa) 
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