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0.Introdução 
 
 Após ter tomado contato co m o livro Vidas de professores, de António Nóvoa 
(1992), mais esp ecifi camente, com o artigo de Ben -Peretz, intitulado “Episódios do 
passado evocados por professores aposentados”, planejei, há dois anos atrás, realizar u m 
trabalho com o objetivo de recolher info rmações da prática docente de antigos 
pro fessores de Língua Portugues a, d a escola pública d a cidade de Campinas , usando a 
técnica d e história de vida, na tentativa d e contribuir p ara a reconstrução da história d e 
tal prática ao longo de algu mas d écad as. 
 Passados dois anos, o proj eto inicialmente elaborado so freu  modi ficações e, 
em seu lugar, um novo trabalho, ainda a ser desenvolvido, p assou a existir. N ele, as 
narrativas de pro fessores  continuam a ter lugar. Entretanto, p assam a ter uma outra 
função: são u m meio para que u ma refl exão teóri ca possa ocorrer, a saber, a rediscussão 
sobre o que se di z sobre o ensino tradicional de Língua Portuguesa d esenvolvido há 
décad as atrás . 
 Alguns questionamentos sobre esse tema assi m se colocam para mi m: o que foi  
o ensino tradicional de Língua Portuguesa ministrado no passado? Como se con figurou?  
Representou u ma forma unitária de a Língua Portuguesa ser trabalhad a nas es colas ? 
Ou, sob u ma mes ma deno minação , se encontram con cep ções e práticas d e ensino de 
Língua Portuguesa v ariad as que se alteraram co m o  passar dos tempos ? Qu e 
representações são  feitas  pela vo z acad êmi co-o ficial sobre o ensino tradicional d e 
Língua Portuguesa e qu e representações são feitas por alguns pro fessores, já 
aposentados, dess a disciplina e ex-alunos sobre as concep ções e práticas de ensino da 
língua matern a, de tempos atrás ? Co mo tais repres entaçõ es, vindas de canais diferent es, 
se relacionam ?   
 Quanto ao esp aço de t empo a ser inv estigado, to marei para estudo u m p eríodo 
que vai  dos anos  50 a meados dos anos 70 , s em u ma precisão de d ata d e início e 
término, pro curando g arantir, co mo referência, u m período em que o ensino de Língua 
Portuguesa é, costu meirament e, deno minado  de tradicional.  
 Quanto à deli mitação espacial , o estudo terá como foco o ensino da cidade d e 
Campinas (SP), preferenci almente o da red e pública, pelo fato de essa cid ade ser u m 
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pólo educacional de grande import ância em âmbito estadual, no passado  e no presente. 
Além desse motivo, h á u ma razão de ordem pessoal: foi em Campinas, e na escola 
pública, que realizei e continuo realizando  meus estudos. 
 Sem saudosis mo , sem eli minação do passado , o trabalho a ser realizado tem 
por objetivo revisitar o ensino tradicional de Língu a Portuguesa nu m exercí cio de 
projetar algu mas luzes sobre práticas p assadas n ão registradas, talvez apag adas ou, até 
mes mo, silenciad as. 
 Tal tarefa se encontra vinculad a ao interesse que tenho em conhecer a história 
do ensino da Língua Portuguesa, reconstruindo-a não pelos textos acad êmi cos, o ficiais, 
mas pelo relato da ação “ miúda”, discret a, concreta  circunscrita ao esp aço de u ma 
sala onde a aul a de Portugu ês, h á décadas atrás, teve lugar  , mediada pela memó ria 
de seus ag entes. 
 
1. Persp ectiva teórica 
 
 Tem havido , nas  últi mas  décadas , um grand e d esenvolvi mento de u ma das 
vertentes da História da Educação , d enominada história das disciplinas escolar es. 
Cert amente, por força dess e movimento , há hoj e no meio acad êmi co u ma p reo cupação 
na reconstrução d a história do ensino d a Língua Portugues a, que, até o mo mento, tem 
resultado em algu mas poucas publicaçõ es. O trabalho a que me proponho realizar, de 
certa forma, se vincula a essa linha d e p esquisa.  
 Na procura de trabalhos que pudessem me trazer subsídios para a elaboração 
do projeto de trab alho, encontrei dois textos que muito me interessaram:  So ares (1997) 
e Silveira (1991). A leitura desses textos foi para mi m de muita valia pois, al ém d e 
trabalharem co m o ensino da Língua Portuguesa  na  perspectiva que pretendo i mpri mir 
ao meu trabalho  a histórica  ,  tamb ém enfocam  a ligação que a ciênci a lingüística 
teve co m as renovaçõ es do ensino dessa disciplina nas últimas décad as, assunto 
pertinente à minha pesquisa.   
 O texto de So ares , prefácio do livro Aula de Português – discurso e saberes 
escolares, de Antonio Augusto Go mes Batista, publicado em 1997, percorre, d e fo rma 
breve, u m trajeto de várias décad as, destacando a produ ção intelectual voltada ao ensino 
de Português no Brasil, des envolvida no  século XX.  
 Já o artigo de Silveira, “Leitura e produção textu al: novas idéias numa velha 
escola”, detém-se na d écad a de 80, período a qu e So ares alude co mo sendo a época em 
que conheci mentos lingüísticos chegam ao campo do ensino de Português , provocando 
alterações significativas na p rodução  intelectual n essa área.  

 Tanto o texto de Soares qu anto o de Silveira destacam a forte influência qu e a 
área do ensino de Português recebeu dos estudos lingüísticos a partir dos anos 80, 
influência essa que p ermitiu não  só caminhos para co mpreender e explicar a crise e o 
fracasso escol ares , co mo também fo rmul ar propostas que pudessem alterar o qu adro do 
ensino de Português no  Brasil.  
 Cert amente o ensino da língua mat erna, a p artir da d écad a de 80 , não ficou 
incólume a todas as propostas de renovação que surgiram, vei culadas p elas vári as 
publicações na área do ensino da Língua Portugu esa, pelas  propostas curri culares 
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oficiais, pelas inú meras reuniões e cursos de treinamento realizados entre pro fessores 
universitários e pro fessores do ensino fundamental  e médio. 
 Nesse pro cesso de renov ação , de bus ca p ara atingir e se alinhar ao novo 
paradigma de ensino da língua matern a, encontra-s e fazendo contraponto, a todo 
instante, mes mo que co mo pano de fundo, o ensino tradicional de Português. Por ele, 
pela sua existênci a, pel a sua prática, por seus resultados é que pôde e pode ser proposta 
a inovação, a reforma. A ele, o  ensino tradicion al de Português , têm sido atribuídos 
determinados valores sem os quais o novo não pode se constituir. Melhor dizendo , o 
discurso do novo só deslancha na existênci a do velho, da tradi ção a que possa se 
contrapor. Essa é certamente a lógica que sustenta qualquer introdução da novidade. 
Para que o novo s e quali fique sobre o tradi cional, s e projete, s e afi rme, é fundament al 
apres entar su as falhas, seus pontos frágeis, sua inviabilidad e, seus efeitos neg ativos. 
Parece ter sido ess a a forma utilizada p ara que o conjunto de idéias lan çadas no ensino 
de Português, em contraposição ao ensino ent ão praticado, pudesse s e colocar co mo 
novo, na décad a d e 80 .   
 Sem querer p rocurar invalidar as muitas críticas pertinentes feitas ao ensino 
tradicional d e língua mat erna, e sem dei xar de reconhecer a v alidade das p ropostas de 
renovação em contraposição  a esse ensino, intriga-me o fato de existir um permanente 
desinteresse, por p arte das pesquisas acad êmi cas voltadas ao ensino da língua materna, 
em revisitar o ensino tradicional de Língu a Portuguesa d e décadas atrás , de fo rma a 
obter mais in formações sobre ele, a caracterizá-lo em mais detalhes, a lançar luzes sobre 
concepções vigentes àquel a época e sobre práticas escolares que se encontram 
apagadas, silenciad as, a co mplementar a reconstru ção  da memória desse ensino. 
 A partir dos anos 80, parece que tudo se passa como tendo sido creditada a 
palavra final sobre o ensino tradicional d a língua materna ao que a Lingüística nos diz 
sobre ele.  A  memória desse ensino passou a se constituir em algo ho mogên eo, ond e a 
dúvida inexiste, onde o embate não se dá. Parece que se d eve d ar crédito ao qu e se diz 
dele, pois afinal tal memó ria foi construída p ara nós por u ma ciên cia que já deu  sinais 
de sua respeitabilidade: a ciênci a lingüística. Isso s eria su ficient e ? 
 Tais dúvidas têm me povoado a mente. Elas não surgiram à toa, sem que 
algu mas  leituras tivessem me despertado , me influenciado. 
 A pri meira del as é o texto de Pêcheux (1999) onde s e pod e observar como o 
autor con ceb e a memó ria: 

 
“ A certeza que aparece, em todo caso, no fim desse debate é que 
uma me mória não poderia ser concebida como uma esfera plena, 
cujas bordas seriam transcendentais históricos e cujo conteúdo seria 
um sentido homogêneo, acumulado ao modo de um reservatório: é 
necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, de 
deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um 
espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos.” 
(P êcheux, 1999:56) 

 
 A concepção trazida po r Pêch eu x i mpõe uma alteração d e perspectiva: dei xar 
de ver a memória como um espaço ond e predominam a estabilidade e a homogen eidade 
de sentido para entendê-la como  u m espaço em movi mento, constituído pela 
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heterogen eidad e de sentido, u m espaço de divisões, de disjunções, desdobramentos, 
réplicas , polêmicas e contra-discursos. 
 Assu mindo conceb er a memória dessa fo rma, parece-me que falar do ensino de 
língua materna de décadas atrás, ou sej a, falar d a memória d esse ensino, tradicional, 
exigiria entendê-la na sua mobilidade, na sua heterog eneidade de sentidos, jamais nu ma 
única forma. Entretanto , o que comu mente se prop aga, ao fal ar do ensino tradicional, já 
distante no tempo, de Língua Portuguesa, é a existên cia de um ensino/passado marcado 
pela homogeneid ade, pela regul aridade, p ela previsibilidade de práticas . O p anorama é 
delineado de forma única, sem qu alquer referência à possibilidade de práticas outras 
poderem t er coexistido.   
 Tamb ém o t exto de Kramer (1998 ) me desp ertou para a idéi a de revisitar o 
ensino tradicional de Língua Portugu esa de tempos atrás. Tal texto é resultado de u ma 
pesquisa que teve por obj etivo ir ao passado para co mpreender as relações que antigos 
pro fessores, que atuaram nos anos  20/30, no Rio d e Jan eiro, têm co m a l eitura e a 
escrita. N esse t rabalho , Kramer (1998:97) ressalta que 
 

“Pensar e seguir um projeto de formação em tal linha significa ir no 
sentido contrário ao apagamento da história, presente em toda reforma  
educacional que considera o momento da sua implementação como o 
início de tudo, atribuindo ao que veio antes a idéia de atraso, 
conservadorismo, resistência ou reação que precisaria ser superada 
colocando a educação em ponto morto, que só seria alavancado por 
propostas pedagógicas inéditas ou mirabolantes.”         

  
 Referindo-se às reformas educacionais em geral, suas observ ações me fazem 
assi m pensar: em que medida as alteraçõ es que têm sido propostas no ensino de Língua 
Portuguesa, ao longo das últimas décad as, não têm, através de propostas cu rriculares, 
planos de melho ria, p arâmet ros curriculares, ou outros textos o ficiais dirigidos aos 
pro fessores, provocado o  efeito de normatizar a história do ensino, apag ando açõ es 
docentes passadas, conferindo a todo o ensino praticado e vivenciado de Língua 
Portuguesa de décadas anteriores u m rebaixamento geral de qualidade para que o novo 
possa ser melhor aceito ? Kramer ainda coloca sobre esse assunto mais algu mas 
questões: 

 
“...não será estereotipado o conhecimento que temos das práticas 
pedagógicas daquele tempo? Não teriam sido também múltiplas ?  Até 
que ponto os estudos históricos têm considerado a diversidade que 
possivelmente existia nas práticas educativas ? ”   

 
 Se a leitura d e Kramer conseguiu retirar de mi m a estabilidade em que me 
achav a, mais aind a me perturbou o consagrado texto de Franchi (1987 ), intitulado 
“ Criatividade e g ramática”.  
 Nesse texto, chamou a minha at enção especi al mente a parte 3  Indicaçõ es 
para u ma renovação dos estudos gramaticais  em que Franchi, após fazer u m resu mo 
dos problemas referentes ao ensino gramatical, passa a substituir os aspectos n egativos 
por indicações  mais positivas. 
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 Nessa exposição Fran chi inicia rememo rando u m antigo pro fessor s eu, de 
Português, Padre José de Matos, cuja prática muito interferiu no seu aprendi zado de 
produção  de textos e da gramática. Embora o professor desenvolvesse p ráticas 
pedagógicas não reco mend adas pelo autor, ele organi zav a procedi mentos de trabalho 
muito especi ais e seus, no ensino da língua. Tal trabalho, avaliado muito positivamente 
por Fran chi, consistia em l evar 
 

  “...na prática, seus alunos a uma intensa e rica ação sobre seu 
próprio texto e a um e xercício gramatical bem mais a mplo do que a 
teoria gramatical que possuía.” ( Franchi, 1987:30) 

 
 A atividade praticada pelo Padre Matos co m s eus alunos e que no texto de 
Fran chi é reto mad a, melhorad a e des envolvida em detalhes , é uma alternativa de 
trabalho, proposta pelo autor, ao ensino gramatical . É u m exemplo de u ma intensa 
atividade deno minada epilingüística, provocada pelo professor. A rememoração trazida 
por Franchi em seu artigo é um indício que pode estar sinalizando para a existência, no 
passado, de p ráticas diversificadas no ensino de língua mat erna, desenvolvidas por 
outros pro fessores , que conviviam ao  lado d as chamad as práticas tradicionais.  
 Acredito que o  trabalho que pretendo desenvolver, apoiado nu ma perspectiva 
histórica, e que des eja projetar luzes sobre o passado do ensino de Língua Portuguesa, é 
u m passo na tentativa de dar ao pro fessor dessa disciplina, de décadas atrás, o espaço de 
dizer e s er ouvido. É u ma forma de p reencher u m pou co a lacuna existente na pesquisa 
acad êmi ca co m a p alavra do p ro fissional do ensino d e Língua Portuguesa. Talvez esse 
dizer possa trazer subsídios para u ma reconsideração sobre como con ceb er o ensino 
tradicional de língua materna, qu e não sej a exclusivament e o que o discurso acadêmico 
e ofici al nos t em falado sob re ele.  
 
2. Metodologia 
 
 A realização  desse projeto  prev ê a análise de textos orais e textos escritos. 
 Os textos orais serão produto de gravações a serem feitas com seis pro fessores 
de Língua Portugues a que t enham atu ado, d e preferên cia, na escola pública de 
Campinas, no chamado cu rso ginasial. Para co mplementar o qu adro de in formações, 
serão entrevistados três ex-alunos que tenham realizado o s eu curso gin asial na mes ma 
cidade. As entrevistas a serem feitas serão semi-estruturad as de forma a dar espaço para 
o entrevistado se colocar mais livremente e a possibilitar que a pesquisadora introduza 
mais perguntas  caso sinta n ecessidade.  
 É de fund amental i mpo rtância destacar que os dados a serem obtidos junto aos 
sujeitos, professores e ex-alunos, serão mediados pela memó ria e sendo assi m, não 
poderão  ser interpretados, segundo  Halbw achs  (apud  Bosi , 1994:54) como u ma 
transposição dos fatos tal co mo ocorreram no pass ado, pois os sujeitos não são os 
mes mos de ant es e sua percepção, idéias e visões da realidade se alteram co m o tempo. 
O que for lembrado por ess es professores e ex-alunos deverá ser interpretado co mo u m 
trabalho, u m refazer de experiênci as, u ma reconstrução do passado a partir do materi al 
disponível no mo mento presente. 
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 Os textos escritos a serem an alisados são docu mentos o fici ais dirigidos aos 
pro fessores de Língua Portuguesa da rede pública, produzidos, em sua maio ria, na 
décad a de 80, pela Secret aria de Educação do Estado de São Paulo. Além desses textos, 
também serão alvo de análise alguns artigos de lingüistas que tratam do ensino da 
língua matern a, publicados igualmente por volta dos anos 80 e que, em grande parte, 
respaldaram os  documentos  expedidos pelo ó rgão  oficial de ensino. 
 Tanto os docu mentos o ficiais quanto os  textos dos lingüistas serão an alisados 
de forma a que se possa conh ecer e d etalhar a rep resent ação  feita por eles sobre o 
ensino tradicional de Língua Portuguesa. 
 Tamb ém será incluído nessa análise o livro didático por ser um materi al que 
tem s e mostrado muito rev elador do que se faz ou s e espera que seja feito em sal a de 
aula. A es colha das coleções didáticas a serem analisad as depend erá das in formaçõ es  
obtidas junto aos professo res, quanto ao material didático por eles utilizado no exercí cio 
de suas atividades  pro fissionais, no curso gin asial. 
 Não sei o  que a p esquisa poderá revelar. Entretanto, ela terá cu mprido seu 
papel se puder contribuir, mes mo qu e de forma pequ ena, para u ma refl exão sobre o que 
tem sido  dito sobre o ensino tradi cional de Língua Portuguesa. Mais do que isso, t erá 
lançado luzes  sobre u m passado qu e não tem sido sequ er qu estionado.     
 
RESUMO: O trab alho tem po r objetivo rediscutir o que se diz sobre o ensino 
tradicional de Língua Portuguesa desenvolvido há décadas atrás, levando em 
consideração n ão só textos ofi ciais e trabalhos d e lingüistas sobre o assunto,  co mo 
também n arrativas orais de pro fessores aposent ados de Língua Portuguesa e materi al 
didático utilizado no antigo curso gin asial.   
 
PALAVRAS-CHA VE: ensino de língua materna; ensino tradicional d e Língua 
Portuguesa; repres entações. 
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