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RESUMO

Diante da cobrança extremada para que o professor de língua portuguesa faça com que
seus alunos apresentem sempre um excelente desempenho nas atividades que envolvem a
leitura e escrita, e mais ainda que estes alunos dominem com afinco as normas gramaticais.
Sabemos ainda que em meio às dificuldades registradas na escrita dos alunos, há uma
tendência a se buscar alternativas de minimizar tais ocorrências e isto só é feito quando o
professor busca avaliar qual seria a causa do baixo índice de progresso nas atividades de
leitura e escrita de nossos alunos. Tivemos como objetivo no presente trabalho traçar um
perfil das dificuldades mais recorrentes em relação aos aspectos: fonéticos, fonológicos,
gramaticais e textuais, a partir da realidade de uma turma de 6º ano, matriculados na EEEF
Major Veneziano Vital do Rêgo, no município de Campina Grande-PB, onde atuamos
enquanto professores há um ano. Com base nesta análise, foi possível traçar um perfil da
turma e propor atividades pautadas na retextualização com vistas à melhoria do desempenho
destes, sobretudo, na linguagem oral e escrita. Com base na proposição de uma sequência
didática diferenciada da realidade a qual a turma já estava acostumada, e da qual registramos
progressos consideráveis. Ao final, detectamos que o conhecimento em sala de aula, deve ser
partilhado e que as dificuldades reveladas pelos alunos deverem ser avaliadas a partir da
observância da realidade sociocultural que estes se encontram vinculados. Só assim será
possível despertar-lhes uma consciência fonológica e, também, condicioná-los ao ensino de
uma gramática pautada no uso-reflexão-uso, ou seja, na prática para que estes aprendam a
usar a linguagem, nas modalidades orais e escritas, e sejam vistos como cidadãos.

Palavras-chave: dificuldades gramaticais – retextualização – ensino de gramática

1 Considerações Iniciais

Não é de hoje que se registra a cobrança exercida sobre os professores de Língua
Portuguesa em relação ao desempenho do alunado por parte de professores de outras áreas em
relação ao desempenho dos alunos nas atividades de leitura e escrita. Parece-lhes fácil cobrar
dos profissionais da área, um excelente desempenho do alunado sem, no entanto, averiguar as
causas do baixo desempenho destes. Mal sabem eles que é preciso atuar como um cientista,
que busca a origem das coisas, como também é preciso ver se os alunos erram ou não sabem
usar a linguagem da forma adequada.

1 Aluna do Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS, pela Universidade Federal da Paraíba – Campus IV.
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Também não é fácil atuar em turmas numerosas com mais de 40 alunos em sala, os
quais nem sempre estão dispostos a aprender e ter como fazem um trabalho individualizado
pois, a gramática está vinculada ao texto e só escreve bem quem lê muito. Desta maneira, o
trabalho com a gramática em sala de aula, sobretudo, nas séries iniciais do Ensino
Fundamental II tem passado por mudanças em relação à abordagem metodológica. Diante das
dificuldades registradas na escrita dos alunos, há uma tendência a se buscar alternativas de
minimizar tais ocorrências e isto só é feito quando o professor busca avaliar qual seria a causa
do baixo índice de progresso nas atividades de leitura e escrita de nossos alunos.

A questão do reconhecimento das dificuldades nas aulas de gramática, neste trabalho
será avaliada numa perspectiva voltada a análise linguística e a produção textual, as quais nos
revelaram a necessidade de uma mudança na abordagem dos conteúdos gramaticais para se
poder atingir as metas traçadas em nosso plano de ensino. Num primeiro momento, nos
reportaremos às teorias vigentes acerca dos assuntos escolhidos para podermos avaliar a
turma. E num segundo momento, nos reportaremos à apresentação de uma sequência didática
para detecção das dificuldades apresentadas pelos alunos, precedida de sua análise; em
sequência a proposição de estratégias para trabalhar, na teoria e na prática, as inadequações e
dificuldades mais recorrentes.

Assim sendo, com base nas reflexões, estaremos avaliando a questão que tem se
mostrado recorrente em relação à temática: como e por que devemos ensinar a gramática,
levantarmos questões vinculadas à fonética, a fonologia e a produção textual. Chegou-se a
conclusão que é preciso ressignificar à prática em prol da melhoria do grupo, para tanto se faz
necessário a observação, a análise e a mudança de postura, para que teoria e prática se
concatene, mas que tenha como base o conhecimento apresentado pelo aluno. O professor
deve investir na realidade da turma, pois só assim conseguirá êxito no que se refere a
melhoria dos níveis do ensino-aprendizagem.

2 Ensino de gramática: por que e para quê?

O ensino de gramática é respaldado legalmente pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) e lá na década de 1980 já se percebe a necessidade, levantada na abertura
deste artigo, de se ressignificar a prática no ensino de língua portuguesa em todos os níveis da
Educação Básica de nosso país.

O que deve ser ensinado não responde às imposições de organização
clássica de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que precisam
ser tematizados em função das necessidades apresentadas pelos alunos nas
atividades de produção, leitura e escuta de textos. O modo de ensinar, por
sua vez, não reproduz a clássica metodologia de definição, classificação e
exercitação, mas corresponde a uma prática que parte da reflexão
produzida pelos alunos mediante a utilização de uma terminologia simples e
se aproxima, progressivamente, pela mediação do professor, do
conhecimento gramatical produzido (Brasil 1998:29).

A gramática é compreendida como um conjunto de regras que devem ser observadas
para podermos chegar a uma fala e uma escrita impecável e aceitável socialmente.  Visão está
que é contra-argumentada por Franchi (2006), segundo ele, saber gramática não implica  em
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conhecer normas que nos conduz ao falar e ao escrever bem, mas usá-la efetivamente na
produção de textos e esta seria a sua função essencial.

Assim sendo, passa-se a perceber que não basta vencer os conteúdos traçados no plano
de curso da disciplina é preciso que o aluno reflita sobre a função de como aquilo que ele
aprendeu lhe será útil, ou seja, o que dispõe os PCN é que o ensino deva incidir numa prática
que corrobore para o uso, a reflexão e o uso, só assim os alunos aprenderam os conteúdos
gramaticais.

Vemos que as transformações sociais incidem diretamente na forma como ensinamos
nossa língua materna na escola, aprendemos de forma tradicional; fomos cobrados a
apresentar uma escrita impecável pautada nos cânones da literatura nacional a exemplo da
erudição impecável manifestada nas narrativas machadianas, ou na complexidade do
português falado por nossos antecessores de raízes latinas e lusitanas bem marcadas. Era a
questão de que a língua era sinônimo de prestígio e assim posta, delineava a origem de um
falante que não fazia parte das camadas populares já que e educação, inclusive a pública era
elitizada. Neste contexto, as diversidades linguísticas culminavam com o condicionamento à
estereotipações, fala marcada por marcas regionais só é registrada em camadas iletradas, o
que é ratificado por Silva:

O multilinguismo brasileiro, embora não assumido pelo Estado, é parte de
nossa sociedade linguística. O fato de ele caracterizar as margens da nossa
sociedade e quase que, consequentemente, estar às margens da nossa
geografia não pode ser conhecido, sobretudo quando se está a pensar no
ensino de língua portuguesa (Silva 2004:66).

Precisamos levar aos alunos que a língua possui diversidade e que é preciso saber
adequá-la as diversas situações de uso, mas que é preciso dominar a linguagem padrão, uma
vez que ensinamos para que o aluno possa exercer sua cidadania e saiba interagir fora dos
muros da escola. Esta interação significa, por exemplo, conseguir passar na seleção para uma
vaga no mercado de trabalho, cuja metodologia inclua atividades orais e escritas (entrevistas e
produções textuais).

É neste contexto que defendemos o exercício de um ensino de gramática adequado à
maturidade da turma o que nos faz refletir acerca da gramática normativa como regra única.
Neste contexto,

A formação do professor deve contribuir para dissipação de toda uma série
de mitos e preconceitos sobre a língua que criam uma ideologia linguística
conservadora e retrógada, responsável pela situação de profunda
autoaversão linguística  que se verifica entre brasileiros, mesmo entre os
falantes sociolinguisticamente classificáveis de cultos (Bagno, Stubbs e
Gagné 2002, p. 78).

Ao adentramos neste contexto percebemos que é preciso considerar o contexto social o
aluno esteja inserido, mas que ele tem o direito de aprender formas linguísticas diferenciadas
e saber operacionalizá-las conforme o que lhes é proposto nas atividades realizadas em sala,
estejam estas incluídas no livro didático utilizado ou apresentada por meio de atividades
complementares pelo professor.

Do retomando o que foi colocado no início do capítulo, ratificamos nossa impressão
de que ensinar língua portuguesa não é uma tarefa fácil. Antunes et al (2010) assinala que
para que se possa ensinara língua e produzir a “mágica” de uma aprendizagem significativa e
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uma capacidade de expressão oral e escrita significativa se faz necessário que o aluno seja
percebido como ele é e que este se articule aos conteúdos conceituais a serem ministrados
mediante a atuação de um professor que se faça mediador entre os dois (aluno e conteúdo). E
uma das formas mais adequadas de se lograr êxito no desempenho do alunado é pelo viés da
produção textual, atividade que congrega a prática da contextualização, argumentação e
conhecimentos gramaticais.

2.1 O estudo de gramática vinculada à produção textual

Ainda é lamentável que muitos professores ainda se limitem ao ensino de uma
gramática descontextualizada, mesmo sendo conhecedores do que está explicitado nos PCN
que assinalam para proposta de um ensino reflexivo. E esta reflexão também é cabível ás
atividades de produção textual muitas vezes usada como pretexto para eliminar a ociosidade
dos alunos durante as aulas de português.

Verificamos que tal situação sofreu impacto após a utilização do ENEM  como principal
forma de ingresso às instituições superiores e sabendo que nele, a redação como nota de maior
peso na média  final. Com isto, direcionou-se a atenção para a escrita direcionada, mesmo que
seja preciso trabalhar com os gêneros textuais.

O texto como unidade de ensino pressupõe um trabalho que congregue as
três práticas de linguagem apresentadas nos Parâmetros: prática de leitura
de textos orais/escritos, prática de produção de textos orais/escritos, prática
de análise linguística. Em comum entre elas, o pressuposto de que somente
relacionando USO-REFLEXÃO-USO é possível pensar um ensino de língua
portuguesa produtivo, em que o aluno passe da condição de aprendiz
passivo para a de alguém que constrói o seu próprio conhecimento – com a
ajuda do professor, é claro -, por observar o funcionamento da estrutura da
língua nos mais diversos gêneros textuais, lidos e produzidos por ele
(Werneck 2013:16).

Conforme se observa a atividade de produção de texto é sim uma excelente ferramenta
na promoção de um desempenho desejável em nossos alunos, tenho desenvolvido a sua
prática efetiva como método para que o aluno aprenda a utilizar a norma culta. O texto
favorece a concatenação das ideias, promove a interação entre tema, autor e interlocutor e
promove o acesso à cidadania, uma vez que o gênero textual é algo que favorece ao aluno sua
interação com o contexto sócio-histórico e cultural.

O texto favorece a formação de leitores críticos e participativos, com a prática eles
passarão a avaliar criticamente seus próprios textos e a tendência é a melhoria progressiva das
produções de forma a promover a interação com os interlocutores. Diante desta perspectiva, a
análise gramatical passa a ser executada partindo do texto, o que tende a colocá-la como
análise linguística, pois se passou a ter uma nova perspectiva em torno da reflexão da língua e
seus usos, desta forma direcionada a abordagem das questões que envolvem os fenômenos de
ordem gramatical, textual ou discursivos.

Para Santos et al (2013:73), “as atividades de gramática reflexiva privilegiam os
efeitos de sentido dos elementos/fatos linguísticos. Os alunos são levados a entender e

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4267



i

explicar as escolhas do falante/produtor do texto”. O que corroboraria para o ensino da
gramática atrelado à produção de texto, o qual na maioria das vezes não existe nas atividades
propostas nos manuais didáticos que chegam as escolas por meio da análise e seleção dos
professores.

3 Perspectivas em torno da produção textual como suporte para gramática reflexiva

Na proposta de análise dos fenômenos linguísticos identificados no(s) texto(s) dos
seus alunos, optei por avaliar os textos produzidos por alunos do 6º ano do ensino
fundamental, matriculados no turno da tarde da EEEFM Major Veneziano Vital do Rêgo,
escola esta localizada na área periférica do município de Campina Grande-PB. A turma é
numerosa conta com 56 alunos regularmente matriculados e todos frequentando assiduamente
as aulas.

A atividade analisada faz parte do planejamento em torno do conteúdo em torno da
tipologia narrativa e o percurso entre a abordagem teórica e a produção textual levou duras
semanas e contemplou dez módulos-aula. O primeiro passo foi à leitura e análise de um conto
“A dentadura do vovô”, na oportunidade foi feita uma abordagem acerca das características e
temática do texto, em seguida foi proposta a realização da atividade de leitura e interpretação
do mesmo, o que levou duas aulas. No dia seguinte foi feita a esquematização na lousa dos
elementos e um gráfico especificamente voltado à estruturação do enredo, em seguida foram
feitas leituras do conteúdo no livro didático do Projeto Teláris, ao final da segunda aula
pudemos completar as informações dos tópicos anteriormente anotados no quadro.

3.1 Avaliando a linguagem nos textos escritos

Na semana seguinte, foi exibido em sala, o curta animado “Vida Maria” (2006)
produzido em 3D pelo animador gráfico Márcio Ramos, direcionado a diminuição dos índices
de analfabetismo, entre mulheres, na zona rural do Ceará. O enredo narra a trajetória de várias
gerações de Marias de uma mesma família que acalentaram ainda na infância o sonho do
aprendizado da leitura e da escrita, no entanto, forma submetidas as imposições de uma
sociedade machista na qual a mulher deve dedicar-se às atividades domésticas.Na trama, a
protagonista Maria José, que aparece na janela se divertindo aprendendo a escrever o nome,
mas que é obrigada pela mãe a abandonar os estudos e começar a cuidar dos afazeres
domésticos e trabalhar na roça. Enquanto trabalha ela cresce, casa e tem filhos e depois
envelhece e o ciclo continua a se reproduzir nas outras Marias suas filhas, netas e bisnetas.

Figura 1 – Imagens do fílme

Fonte:< http://cinemahistoriaeducacao.wordpress.com/cinema-e-pedagogia/vida-maria/> acesso em 19/3/2014.
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A reação dos alunos ao logo da exibição foi marcada pelo espanto e estranhamento
diante da forma como a passagem de tempo se processa na narrativa, uma vez que para
demonstrá-lo o animado se vale de certos recursos como repetição da rotina e mudança
corporal de Maria José e a cada troca de roupa é mostrado o nascimento de mais um
integrante de sua numerosa prole, ela tem sete filhos homens e na última gestação uma
menina que também se chama Maria. Os poucos diálogos existentes no vídeo corroboram
com essa necessidade de observar atentamente os detalhes imagéticos, sendo preciso repetir o
filme promover o a interlocução por meio de perguntas direcionadas a organização do enredo
(situação inicial, complicação, clímax e desfecho), o que foi feito oralmente ao longo de uma
aula.

Sugerimos a turma que elaborasse um texto narrativo na forma de um conto que
congregasse o conteúdo abordado ao longo das últimas aulas, dos quais escolhemos
aleatoriamente três destes para realização da presente análise os quais foram digitados sem
nenhuma mudança, seja de ordem semântica ou gramatical. Para elaboração desta atividade
tivemos como suporte teórico nos pautamos em Santos et al (2013) que assinala que este
trabalho se estrutura em três etapas: pré-texto (atividades motivadoras), texto (análise textual)
e pós-texto (continuação da análise e motivação para outras leituras).

A proposição de retextualização teve como base a teoria apresentada por Marchuschi
(2010), o qual assinala que elas se consubstanciam como rotinas usuais altamente
automatizadas, mas não mecânicas, por isto, sugerir ao aluno que transcrevesse para o
caderno o enredo do filme que acabara de assistir seria uma proposta interessante para se
trabalhar o gênero narrativo na modalidade escrita, uma vez que, oralmente eles já tinham tido
a oportunidade de socializar, na oralidade, o que viram contando a história e discutindo a
situação vivenciada pela protagonista.

TEXTO 1 - As marias

A primeira Maria foi trabalha e a teque com o tempo ficava mais velha e ela teve uma
filha e a piquena estava aprendendo a trabalha com amãe dela e amãe envelheceu a peguena
gresceu comeso ainvelhece como sua mãe.

Quanto ao texto 1 é possível detectar a ocorrência dos seguintes fenômenos: o aluno
decerto demonstra problemas de base, fora mal alfabetizado, apresenta erros de ordem
fonológico manifestado por meio da troca de algumas letras “e” pelo “i” em piquena e
invelhece (alteamento de uma vogal média “e” para uma vogal alta “i”);troca do “q” pelo “g”
em peguena “g” pelo c” em gresceu <cresceu, neste caso a troca ocorre devido a semelhança
sonora das letras, seria um caso de trabalho relacionado aos traços distintivos. Por fim, troca
do “s” pelo “ç” em comeso<começo, um erro relacionado à correspondência irregular pelo
fato do /s/ ser intervocálico.

A respeito das inadequações de ordem fonológica temos o apagamento do infinitivo,
ou seja, ocorre apócope em “trabalha <trabalhar”. Encontramos também marcas de
hipossegmentação, ou seja, a união de palavras que deveriam estar separadas como em
“amãe” e “ainvelhece” as quais manifestam a ocorrência de prótese por inserir a vogal no
início da palavra, e erros de base ortográfica como na expressão “a teque < até que”.

Quanto à questão da textualidade, percebe-se no exemplo apresentado outra
característica da oralidade: a repetição, o que, segundo Marchuschi (2010: 79), “pode ser
percebida por meio da repetição de sintagmas, orações ou mesmo estruturas, gerando
construções paralelas em grande quantidade”. Neste sentido o aluno repete no a expressão
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“amãe”, por considerar que esta foi a responsável pelas ações que marcaram o destino da
filha, u seja, foi o mecanismo usado pelo autor para garantir à progressão textual. Ainda em
relação à questão da escrita do texto, quanto à adequação ao gênero proposto, percebe-se que
o aluno desenvolveu a tipologia narrativa só que de forma “jornalística” uma vez que se
imitou a informar o que acontece na trama sem detalhar, podemos dizer que ele se valeu da
condensação informacional.

TEXTO 2 – Vida maria

Em um sitio no enterior vivia uma famíla. A filha chamada Maria José queria
aprender a escrever e queria estudar. Um dia, Mª José estava escrevendo seu nome quando
sua mãe chegou  e mandou ela ir trabalhar. Ela cresceu e se casou com Tonho, ela teve 8
filhos, 7 homens e apenas 1 mulher. Quando sua filha estava na janela escrevendo seu nome
Maria de Lurdes sua mãe fez a masma coisa que a sua avó Maria Aparecida tinha feito com
ela. Então, ela teve o mesmo futuro da sua mãe, e avo. No caderno estava escrito o nome de
centenas de marias.

Quanto ao aspecto gramatical observa-se erro otográfico percebido na escrita de nome
próprio com letra minúscula como no título da produção e na grafia dos algarismos quando
estes deveriam estar grafados por extenso e troca da vogal “e” por “a” em masma<mesma.
Registra-se o abaixamento da vogal alta “i” para uma vogal média “e”. O aluno apaga a vogal
”i” existente no dígrafo da palavra famila<família, o traço é marcado pela descontinuidade o
vocábulo Tonho, escrito conforme a variante regional. O texto revela que o aluno revela
deficiências relacionadas à ortografia.

Como estratégia de ensino defendemos a possibilidade de uso da reescrita do texto
para melhoria dos aspectos cotextuais e contextuais, além de favorecer a colocação da
entonação via sinais de pontuação os quais, são escassos no texto. Mesmo assim o texto pode
ser considerado coerente, o aluno soube sequenciar a ações conforme estas se desenvolveram
no enredo ao estabelecer o que  denominamos de cadeia referencial, neste caso relacionada à
protagonista.

TEXTO 3 - As marias

Ele pengando água pequena e La foi ficando aí ela foi cresendo e teve vários filhos
ai a filha dela eu queria trabalhar ficou reclamando muito pra não trabalhar a foi ficando
felha ela ficava mandando a filha dela trabalha e a filha só ficava lhe chamando.

No plano cotextual o texto apresenta problemas relacionados à coerência, o aluno não
seguiu a cronologia dos fatos o que tornou o texto fragmentado e cansativo, sobretudo pelo
uso repetido de “aí” como elemento que serve para estabelecer a coesão textual. Ressalta-se
ainda erros de base ortográfica como em “pengando” e “cresendo”. E ainda a questão da troca
da fricativa “v” por “f” em felha<velha.

Para Franchi (206, p.11) “vale a pena rever o que sabemos e devemos saber sobre
gramática e procurar entender melhor como ela é praticada na atividade escolar”. Podemos
afirmar que os processos fonológicos apresentados na aquisição da linguagem dos textos
avaliados manifestam sim desvios na escrita dos alunos, alguns de origem relacionada ao
reflexo da fala na escrita, outros ligados às convenções ortográficas que são percebidos como
incorreções ortográficas do Português e ainda os erros vinculados aos aspectos fonológicos. E
sendo assim, será necessária a prática da avaliação da escrita correta das palavras e da
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reescrita dos textos para que os alunos possam melhorar seu desempenho em relação às
práticas de leitura, compreensão e escrita.

3.2 Atividade interventiva após análise dos textos dos alunos

Com base na leitura, análise e avaliação dos textos dos alunos quanto ao aspecto de
adequação, inadequação e erro, foi elaborada a presente sequência didática, a qual deve ser
realizada em 06 aulas, com duas turmas de 6º ano, ambas no turno da tarde, na EEEFM Major
Veneziano Vital do Rêgo, em Campina Grande-PB, onde atuo como professora de Língua
Portuguesa desde 2013.

3.2.1 Aulas 01 e 02– Leitura, análise e retextualização.

Será feita a leitura de um texto produzido por mim, mas que propositalmente apresenta
erros e desvios de ordem fonética e gramatical, os quais foram percebidos com mais
frequência nos textos produzidos pelos alunos das referidas turmas em uma atividade anterior
de produção textual.

Se a escola é um instrumento para socialização do indivíduo e a escrita e a
leitura são fundamentais no desenvolvimento das formas de comunicação
nesse processo de socialização, no que concerne ao enriquecimento que se
pode chamar de natural da língua materna, alguma “gramática” deverá ser
ensinada, a partir do momento que se considerar necessidade de regular a
fala e a escrita do aluno aos padrões de uso que a instituição escola define
como o ideal para aqueles que a ela estão submetidos  (Silva 2004:66).

Seguindo a perspectiva de que leitura, escrita e práticas de ensino em língua
portuguesa devem estar focadas no perfil da turma, foi elaborada a presente atividade com a
proposição de atividades sequenciadas no âmbito da análise linguística. O enunciado já revela
a intenção de provocar no aluno uma reflexão acerca da forma como a língua deve ser usada
na modalidade padrão. Vejamos: Você teve a oportunidade de escrever a sua própria versão
da história de Maria José do filme que assistimos juntos em sala. Observe agora, a mesma
história escrita por outro aluno:

Figura 2 – Texto elaborado a partir dos erros e inadequações mais recorrentes nos textos dos alunos

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #4271



i

Em seguida, foram propostas as seguintes questões:

 Observe o texto e avalie a linguagem usada e verifique, com base no que vimos em
nossas aulas sobre linguagem padrão e não padrão. Indique qual a linguagem usada
pelo autor. Esta linguagem está adequada ao texto lido? Justifique.

 Retorne ao texto e leia-o novamente em seguida responda: as palavras estão escritas da
forma correta ou há correções a serem feitas? Se você percebeu alguma palavra escrita
de forma inadequada destaque-a e reescreva da forma correta, indicando o que estava
errado.

 Reescreva o texto de maneira que ele possa ser usado como leitura, em uma aula, onde
serão apresentadas histórias para crianças do 5º ano. Você pode fazer mudanças no
texto para que este se torne interessante ao público ao qual se destina.

Com relação às questões propostas, observamos que os alunos ao lerem o texto já
fizeram inferências acerca das palavras que, segundo eles, estavam escritas de forma errada,
bem como, acerca do conceito da linguagem padrão e da linguagem não padrão e de como
elas devem ser utilizadas. Outras constatações interessantes foram às críticas à linguagem e a
escrita de um aluno de 6º ano, que não deveria ser aquela.  Percebe-se que a intenção de se
trabalhar a aquisição de uma consciência fonológica com os alunos foi satisfeita, uma vez que
pudemos praticar a tríade: uso-variação-uso.

Na terceira questão, a proposição da reescrita do texto (retextualização), a ideia de
fazer com que os alunos tivessem noção da delimitação dos papeis do escritor e do leitor é
bastante relevante no exercício da produção de texto. Neste sentido, eles indagaram e
levantaram uma discussão na sala de como era que eles gostavam de ouvir e ler o enredo de
histórias, depois de 20 minutos e de muita fala, em torno de como fazer com que “crianças”
gostariam de ler a história foi que eles começaram a reescrita do texto, tomando como base à
proposta e, ao mesmo tempo, com base no que foi trabalhado acerca do gênero narrativo
aplicar a teoria como criatividade.
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Objetivo Geral

 Traçar um perfil das dificuldades mais recorrentes em relação aos aspectos: fonéticos,
fonológicos, gramaticais e textuais, a partir da realidade de uma turma de 6º ano,
matriculados na EEEF Major Veneziano Vital do Rêgo, no município de Campina
Grande-PB.

Objetivos Específicos

 Fazer com que os alunos apresentem sempre um excelente desempenho nas atividades
que envolvem a leitura e escrita, e mais ainda que estes alunos dominem com afinco as
normas gramaticais.

 Propor atividades pautadas na retextualização com vistas à melhoria do desempenho
dos alunos, sobretudo, na linguagem oral e escrita.

 Sugerir reescritura total do texto de maneira que ele possa ser utilizado como leitura
indicada para outras aplicações na sala de aula, sendo contemplado nas apresentações
de histórias para crianças do 5º ano.

Métodos

Foi realizada a análise dos fenômenos linguísticos identificados no(s) texto(s)
produzidos por alunos do 6º ano do ensino fundamental, com 56 alunos regularmente
matriculados no turno da tarde da EEEFM Major Veneziano Vital do Rêgo, localizada na área
periférica do município de Campina Grande-PB. A atividade analisada faz parte do
planejamento em torno do conteúdo em torno da tipologia narrativa e o percurso entre a
abordagem teórica e a produção textual levou duras semanas e contemplou dez módulos-aula.
Foram seguidos alguns passos e etapas, iniciando pela leitura e análise do conto “A dentadura
do vovô”, na oportunidade foi feita uma abordagem acerca das características e temática do
texto, em seguida foi proposta a realização da atividade de leitura e interpretação do mesmo, o
que levou duas aulas. Na aula seguinte foi feita a houve a identificação dos elementos textuais
da narrativa no quadro e a apresentação de um gráfico voltado à estruturação do enredo, em
seguida foram feitas leituras do conteúdo no livro didático do Projeto Teláris. Ao final da
segunda aula foram retomadas as principais informações dos tópicos anteriormente
apresentados no quadro. Na semana seguinte, foi exibido em sala, o curta animado “Vida
Maria” (2006) produzido em 3D pelo animador gráfico Márcio Ramos, direcionado a
diminuição dos índices de analfabetismo, entre mulheres, na zona rural do Ceará. Após a
apresentação do curta, foram propostas algumas questões como, por exemplo, que os alunos
observassem o texto e avaliassem a linguagem usada e verificassem, com base no que foi
visto nas aulas, aspectos relacionados à linguagem padrão e não padrão. Em seguida que os
alunos indicassem qual a linguagem usada pelo autor. Foi também perguntado aos alunos:
Esta linguagem está adequada ao texto lido? E pedido que aos mesmos que justificassem sua
resposta.  Novamente foram conduzidos a retornar ao texto e realizar a releitura, em seguida
responder se as palavras estavam escritas da forma correta ou se haveria correções a serem
feitas.Os alunos foram indagados sobre a percepção de alguma palavra escrita de forma
inadequada para posteriormente destacá-la e reescrevê-la da forma correta, indicando o que
estava errado. E ao final, foi sugerido que fosse reescrito totalmente o texto de maneira que
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ele pudesse ser utilizado como leitura indicada para outras aplicações na sala de aula, junto
com apresentações de histórias para crianças do 5º ano, inclusive prevendo possíveis
alterações mais profundas no texto para que este se tornasse interessante ao público ao qual
posteriormente se destinaria.

Considerações finais

O trabalho com língua portuguesa não é fácil, principalmente quando a realidade
aponta turmas acostumadas a um ensino de gramática tradicionalista e que não estão
acostumados a escrever textos. Como reflexo, podemos observar dificuldades quanto aos
aspectos fonéticos, fonológicos e no âmbito da produção textual.

No presente artigo foram expostas as dificuldades de um público formado por alunos
do 6º ano que apresentam um perfil de dificuldade nas práticas de leitura e escrita. Com base
em tais dificuldades focamos a realização de uma sondagem e posterior intervenção tendo em
vista a necessidade de despertar neles não apenas a aquisição de uma consciência fonológica,
como também, a prática da escrita como método para desenvolvimento da linguagem oral e
escrita. Esta tendência de ressignificação do ensino da língua materna está expressa nos
Parâmetros Curriculares Nacionais e em nossa evolução enquanto professores-pesquisadores
sempre em busca da oferta de uma forma de melhorar o nível do ensino de nosso país.

Portanto, o desafio de realizar uma atividade gradativa e, para muitos, focada na
resolução de questões que são comuns quando se fala que os alunos apresentam dificuldades
em se ter domínio das regras gramaticais, nos fez reafirmar a premissa de que a língua
enquanto fenômeno sociocultural deve ser compreendida como meio para que o aluno adquira
a sua independência e passe a ser visto como cidadão, que deve ter sua origem considerada
para não ser tachado.
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