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Resumo 
O presente trabalho compara certas perspectivas pedagógicas aplicadas ao ensino-
apredizagem de língua materna, como os estudos de Henri Wallon, Philippe Perrenoud, Anny 
Cordié, Hamilton Werneck, entre outros, entrecruzando com algumas metodologias em 
prática, evidenciadas a partir da análise de dois relatos escritos, cada um, por alunos do Curso 
de Licenciatura em Letras Português da UFS. Num primeiro momento, é evidenciada uma 
relação conflituosa entre um professor e um aluno não identificados e, em outro momento, a 
prática docente no âmbito da avaliação escolar. Foi esclarecido que há uma dificuldade em 
adotar uma postura crítica em relação à competência pedagógica, assim como uma proposta 
de avaliação falha, segundo tendências contemporâneas. 

Palavras-chave: Perspectivas pedagógicas, Prática docente, Língua materna. 
 

Abstract 
This study compares certain pedagogical perspectives applied to the teaching of mother 
tongue-apredizagem, as studies of Henri Wallon, Philippe Perrenoud, Anny Cordier, 
Hamilton Werneck, among others, crisscrossing a few methodologies in practice, as 
evidenced from the analysis of two reports writings, each for students of Arts degree in 
Portuguese from UFS. At first, it is evidence of a conflicted relationship between a teacher 
and a student is not identified and, at another time, the teaching practice in school evaluation. 
It was clarified that there is a difficulty in adopting a critical stance in relation to teacher 
competence, as well as an evaluation proposal failed, according to contemporary trends. 
 
Keywords: Pedagogical Perspectives, Teaching practice, Native language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O objetivo deste trabalho foi comparar certas perspectivas pedagógicas aplicadas ao 

ensino-apredizagem de línguas com algumas metodologias em prática, evidenciadas a partir 

da análise de dois relatos. O primeiro intitulado “Uma professora de língua portuguesa que 

marcou minha VIDA”, produzido por um aluno do Curso de Licenciatura em Letras 

Português da UFS, apresenta uma relação conflituosa entre um professor e um aluno não 

identificados. O outro evidencia a prática docente de Maria Josefa de Almeida, professora de 

Língua Portuguesa do Colégio de Aplicação de Sergipe, no âmbito da avaliação escolar. 

2 A RELAÇÃO “PROFESSORA-ALUNO”: UMA INTERAÇÃO CONFLITUOSA 

 Em muitos casos, a relação professor-aluno é marcada pelo respeito mútuo. Quando 

não se considera as particularidades daqueles que estão envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, cria-se um ambiente favorável ao aparecimento de situações de conflito. Tal 

ambiente poderia ser desfeito a partir de um pensamento reflexivo que envolve uma mudança 

na postura metodológica docente, a fim de desenvolver o pensamento crítico do aluno e não 

excluí-lo do processo de ensino. 

Uma professora de língua portuguesa que marcou minha VIDA 

Minha professora do ensino fundamental, AMD, marcou muito a minha vida. Ela, diariamente, sentava-se, lia o livro 
didático, explicava o assunto e exercitava algumas questões, sem quase se movimentar e olhar para os alunos. Em uma de 
suas aulas, fui expulso, apenas porque, em certa ocasião, espantei-me ao ver aquele traseiro gordo levantando da cadeira, e 
aquelas mãozinhas pegando num pedaço de giz para escrever um exemplo do assunto no quadro. Pois é, foi um 
baixinho“Milaaaaagre!!” que me pôs para fora da sala. O livro didático era a única coisa que ela utilizava. Na hora de 
responder as atividades do livro, a professora perguntava, ou melhor, lia as questões e, permanecendo de cabeça baixa, 
esperava a resposta que muitas vezes não vinha. Essa professora me fez refletir muito sobre aquilo que não quero ser como 
educador. Por outro lado, ela só precisa mudar sua prática, pois conhece muito a gramática com que me torturou durante 3 
anos. 

(Texto anônimo de um estudante de Letras Português da UFS) 

 No início do texto, pode-se perceber certa apropriação da professora, por parte do 

aluno , ao determiná-la como “minha”. Esse fato pode esclarecer o motivo pelo qual o aluno 

se propôs a resguardar sua identidade, apenas abreviando as possíveis iniciais do nome dela. 

Ou seja, o aluno ainda se sente submisso à professora, então precisa esconder tanto sua 

identidade quanto a dela, possivelmente, no intuito de prevenir novos conflitos, atualmente, 

mesmo não sendo mais subordinado à mesma. 

 “Sentava-se, lia o livro didático, explicava o assunto e exercitava algumas questões, 

sem quase se movimentar e olhar para os alunos (...) lia as questões e, permanecendo de 
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cabeça baixa, esperava a resposta que muitas vezes não vinha”. Esse trecho evidencia 

claramente a rotina da professora, segundo o aluno, que, mesmo convivendo na Universidade, 

de certa forma ainda se sente afetado pelas práticas pedagógicas da professora que 

comprovam uma interação em que prevalecia o diálogo mínimo. 

A interação profesor-aluno só é positiva quando a necessidade de ambos é 
atendida, quando há uma cumplicidade, quando os interlocutores são 
parceiros de um jogo; o jogo da linguagem, do diálogo, que é algo 
fundamental. É casar interação com conversação. (CHALITA, 2002). 
 

 Diante dessa metodologia, demonstra-se que a concepção de ensino de “AMD” é 

tradicional, a ponto de colocar a aprendizagem como um processo de aquisição de 

conhecimentos por meio da recepção de informação. E o modo como esse processo 

estabelece a interação entre o professor, o aluno e o programa, segundo Kullok ( 2002 p. 11), 

revela a concepção que o professor tem da aprendizagem. Nesse caso, a concepção de 

aprendizagem da professora se baseia em práticas ultrapassadas, em outras palavras, no 

modelo tradicional em que o papel do aluno é de executar todas as atividades programadas 

pelo professor, valorizando, assim, os conteúdos. No texto, nem a execução ocorreu e, 

enquanto isso, essa tal resposta, ou seja, o resultado do trabalho da professora mostra que ela 

não dava conta dos objetivos da disciplina, melhor dizendo, objetivos dela, pois, segundo 

Wallon: 

A maioria das disciplinas, na escola, exige que a criança fique sentada, 
parada, com atenção numa única direção. A postura para o cumprimento de 
tais tarefas exige muito controle, que advém de um 'tardio e custoso processo 
de consolidação das disciplinas mentais (...) a intensidade com que a escola 
exige essa conduta é superior às possibilidades da idade, o que propicia a 
emergência de dispersão e impulsividade (...). (SILVA pg. 56- WALLON 
apud GALVÃO, 1995:109) 

 Exigir do aluno essa postura tão característica da educação tradicional é colocá-lo em 

contradição à sua impulsividade de adolescente, já que, no texto, o aluno reflete sobre a 

metodologia da professora e seu próprio posicionamento como aluno. O trecho “Fui expulso” 

esclarece a falta de competência da professora, pois, segundo Perrenoud (2001), o professor 

deve “estabelecer seu próprio balanço de competências e seu programa pessoal de formação 

continua”, então, aconteceu que a professora não percebeu que sua postura profissional estava 

em plena discussão naquele momento, decidindo se livrar daquilo que a incomodava, a visão 

crítica do aluno, e, com isso, deixando de lado certas reflexões sobre suas competências como 

educadora. Não se pode explicar uma conduta isolando-a do meio em que ela se desenvolve. 
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Com os diferentes meios de que se faz parte à conduta do indivíduo pode mudar (WALLON, 

1986:369). 

 Nesse caso, a professora, naquele momento, poderia mudar o pensamento do aluno, 

observado em sua conduta, deixando-o participar do seu novo método, que, de certa maneira, 

não se desliga do modelo tradicional. A ação da professora ao expulsar o aluno devido a sua 

conduta, que não foi julgada corretamente, não pode ser encarada, de maneira alguma, como 

uma prática aceitável ao ensino, pois ao invés de ver no aluno a ironia, ela poderia ter visto no 

“Milaaaaagre” um modo de se colocar num estado de reflexivo crítica sobre suas práticas 

enquanto educadora. Deixar o aluno de fora do processo de educação poderia interferir de 

forma negativa no desenvolvimento social do mesmo, que, vendo-se excluído por seu senso 

crítico, passaria a se desenvolver como agente passivo na sociedade. Então: 

[...] é importante que em toda prática pedagógica o professor veja seus 
alunos com mais atenção, para entender suas condutas e não fazer 
julgamentos precipitados; entendemos que o professor deve estar antes de 
tudo, comprometido com a educação, com o conhecimento, de forma a 
contribuir com a formação da pessoa, do desenvolvimento da sua 
personalidade, como participante do grupo social em que vive e, finalmente, 
compreendemos que investir na formação do professor é o passo que a 
escola deverá dar para lidar com a questão da transferência (de saber), que 
vai além de suas habilidades teóricas e metodológicas. (SILVIA 2002:71) 

 Diante do trecho “o livro didático era a única coisa que ela utilizava”, observa-se que, 

na perspectiva de “ADM”, o livro didático é o único instrumento para o trabalho docente. 

Com isso, a relação professor-aluno só se desenvolve a partir da utilização deste material que, 

“em muitas salas de aulas, (...) é o recurso-chefe de leitura; a única janela para os valores e 

práticas de uma disciplina” (Johns, 1997:46), devendo “servir como uma ferramenta e não 

simplesmente a única ferramenta de ensino” (Olson, 1989). De acordo com as práticas da 

professora, a leitura dos conteúdos e a realização de exercícios do livro didático são, por si, 

condições suficientes para que o aluno possa aprender e interagir em classe e em sociedade. 

Indo de encontro a essa concepção, Silva (2002), citando a teoria freudiana, evidencia que: 

Na perspectiva freudiana, não são os conteúdos que vão estabelecer uma 
ligação entre professor e aluno. É o tipo de relação que se estabelece entre 
eles, que dá condições para o desenvolvimento da aprendizagem, 
independente de quais sejam os conteúdos. (SILVA, 2002:66) 

 No texto, o aluno observa que sua professora possui grande conhecimento do 

conteúdo, mas, segundo Philippe Perrenoud (2001), as competências profissionais não se 

reduzem ao domínio dos conteúdos a serem ensinados, sendo assim, os professores devem 
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modificar sua metodologia a partir de práticas reflexivas que implicam também no domínio 

das inovações, a fim de desenvolver no aluno o desejo de aprender. Para que uma criança 

'aprenda', é necessário que ela tenha o desejo de aprender (...) nada nem ninguém pode 

obrigar alguém a desejar (CORDIÉ, 1996:23). 

3 EXPERIÊNCIAS COM A PROFESSORA JOSEFA 

QUADRO I
iii
 

(...) Suas provas com oito ou nove páginas assustavam a alguns, eram cansativas, mas para mim sempre foram as melhores, 

pois via nelas tudo o que me tinha sido passado em sala de aula.  Lembro também dos trabalhos que realmente davam 

trabalho, mas que ao final sempre eram elogiados por toda a escola.(...) 

 (...) Pois, dentre todos os professores que tive ela sempre quis retirar de mim o meu melhor em tudo que eu me 

dispusesse a fazer. 

 Um aspecto bastante presente no relato do aluno (QUADRO I) é o da avaliação, por 

isso ele foi escolhido para análise neste trabalho. Porém, antes de analisar os métodos de 

avaliação da professora em questão é preciso entender um pouco mais sobre assunto. 

  Regina Cazaux Haydt, em seu livro Avaliação do processo ensino-aprendizagem, 

faz uma distinção interessante entre alguns termos muito utilizados, na esfera educacional, são 

eles: testar, medir e avaliar. 

 Segundo a autora, “testar significa submeter a um teste ou experiência, isto é, consiste 

em verificar o desempenho de alguém ou alguma coisa, através de situações previamente 

organizadas, chamadas testes.” ( HAYDT, 2000, p.9) 

Levando em consideração determinado conceito é possível perceber que são as 

atividades de teste que mais são realizadas nas escolas atualmente. Fazendo uma inter- relação 

deste com conceito com o trecho do relato do aluno sobre a professora Josefa verifica-se que 

tal professora utiliza os métodos de teste para atribuir notas a seus alunos. 

“(...) suas provas com oito ou nove páginas assustavam a alguns, eram 

cansativas(...).” 

Uma prova com uma média de oito ou nove páginas com certeza foi previamente 

elaborada e buscava determinados resultados. O relato não trata da questão das notas 

atribuídas às provas, mas todo o processo de teste geralmente é associado a um aspecto 

quantitativo que procurar expressar com objetividade e exatidão os resultados.“ Medir 

significa determinar a quantidade, a extensão ou o grau de alguma coisa, tendo por base um 

sistema de unidades convencionais.” ( HAYDT, 2000, p.9) 
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Portanto, a prova citada no relato é uma junção testes e medidas, métodos amplamente 

utilizados no meio educacional. O que não significa que sejam os métodos mais eficazes. 

Segundo Haydt (2000), “ avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma 

coisa tendo como base uma escala de valores. Assim sendo, a avaliação consiste na coleta de 

dados quantitativos e qualitativos e na interpretação desses resultados com base em critérios 

previamente definidos.” ( HAYDT, 2000, p.10) 

Portanto, no processo de ensino-aprendizagem avaliar seria o método mais adequado, 

já que faz a junção de aspectos quantitativos e qualitativos. A professora Josefa na 

metodologia que utiliza faz uso de testes e notas, porém é preciso analisar outro dado 

relevante no relato do seu aluno. 

“(...)Suas provas com oito ou nove páginas, eram cansativas, mas para mim sempre 

foram as melhores, pois via nelas tudo o que me tinha sido passado em sala de aula.” 

A coerência existente entre o conteúdo abordado em sala e as provas é um fator 

importante no processo de ensino. 

Segundo Hamilton Werneck, aquele professor que enrola e que não ensina nada 

durante o ano letivo, ao final não tem material nenhum para exigir. E acabará sofrendo 

pressões dos alunos para fazer uma prova mais fácil, atingindo altos índices de aprovação e 

evitando assim maiores reclamações junto à direção da escola. Aquele professor que enrola, 

mas que exige demais nas provas, com certeza acabará sndo alvo das reclamações na direção 

da escola. 

Werneck (1992) denomina esse processo de “pedagogia do fingimento”. Segundo ele, 

isso não passa de um processo de manter aparências, nada se ensina, na se corrige , ninguém 

progride, instala-se um processo de fingimento em cadeia com prejuízo para todos os 

interessados. 

No relato sobre a metodologia de Josefa ocorre justamente o contrário. Ela exige em 

suas provas exatamente o conteúdo que expunha em suas aulas. Tal atitude revela que a 

professora em questão tinha noção do que devi cobrar de seus alunos e os mesmos sabiam que 

o que ela cobrava estava de acordo com o que ela ensinava. 

Outro aspecto importante que também deve ser analisado no relato é o dos “trabalhos 

que realmente davam trabalho.” O trabalho em grupo na escola acaba assumindo também uma 

função social, fazendo com que os alunos aprendam a lidar melhor com situações em que 

precisam  conviver com outras pessoas.  
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Segundo Haydt (2000), o trabalho em grupo favorece a formação de certos hábitos e 

atitudes de convívio social, como: a cooperação e a união de esforços para atingir um 

objetivo; planejamento, em conjunto, das etapas de um trabalho; divisão de tarefas para 

participação de todos; exposição de idéias e opiniões de forma sucinta; aceitação e elaboração 

de críticas construtivas; respeito à opinião alheia; e aprender a aceitar a decisão quando esta é 

da maioria. 

No caso em estudo, nenhum dos pontos acima é citado no relato do aluno. A única 

informação que se tem a respeito dos trabalhos é que eles realmente eram trabalhosos e que 

depois eles eram elogiados por toda a escola. Levando em consideração tais informações, 

pressupõe-se que tais trabalhos seriam elaborados por todos com cooperação já que eles eram 

trabalhosos e que assim eles atingiam o seu objetivo e no final eram elogiados pela 

comunidade escolar. 

O último aspecto do relato a ser analisado é o fato da professora Josefa sempre querer 

retirar o melhor que o seu aluno poderia oferecer nas atividades. Werneck (1999) diz que 

grande parte dos professores passa a vida buscando os pontos fracos dos seus alunos, 

corrigindo-os o tempo todo. Depois de certo tempo, tais professores já se sentem frustrados e 

não acreditam mais na educação. Porém, o grande problema não está no fato de corrigir os 

erros, mas no fato de não se valorizar os acertos. 

A correção deve ocorrer, porém são dois os tipos de correção, a mais inteligente e a 

menos inteligente. A menos inteligente é a mais comum, é aquela que o professor assinala o 

erro, rabisca bem o que está errado, usando canetas especiais para chamar atenção sobre o 

erro. A mais inteligente supõe que o professor, ao fazer a leitura das questões, tenha uma 

folha ao lado para anotar nela os erros que encontra para depois elaborar um texto em que as 

palavras erradas apareçam escritas da forma correta. 

O relato não fala sobre isso especificamente, mas expõe que Josefa tenta retirar o 

melhor do seu aluno, mostrando que de certa forma ela valoriza os acertos do mesmo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Comparando as contribuições pedagógicas que podem ser aplicadas ao ensino-

aprendizagem de línguas com as metodologias evidenciadas nas atitudes de “ADM”, foi 

esclarecido que o conflito se desenvolve pela postura crítica do aluno, no primeiro caso, em 

relação à professora que rejeitou essa postura. Esta, devendo mudar suas práticas, poderia ser 
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capaz de identificar e valorizar suas próprias competências. E, assim, a partir do pensamento 

reflexivo, desenvolver uma maior interação entre ela, os alunos e o conteúdo, a fim de 

alcançar seus objetivos como educadora. 

 No segundo caso, baseado em trechos do relato que falava sobre os métodos de 

avaliação da professora Josefa, relacionando pressupostos teóricos de metodologia, este 

trabalho visou fazer uma breve análise em relação à prática docente da professora em questão. 

Percebem-se algumas falhas no método de avaliar da professora que faz provas muito 

extensas e cansativas, baseadas apenas em métodos de testes e medições. Porém, o relato do 

aluno também apresenta alguns aspectos positivos da metodologia da professora são eles: a 

coerência de conteúdos entre as aulas e as provas e o fato da professora retirar do aluno o 

melhor que ele pode oferecer. 

 Nenhum método avaliativo é perfeito, até porque cada professor deve se adaptar as 

especificidades de seus alunos, porém é preciso buscar novas formas de avaliação que 

consigam perceber todo o processo de evolução que o aluno tem durante a aprendizagem. 

 Por fim, ambos os relatos foram decisivos para evidenciar o quanto é difícil para o 

professor adotar uma postura crítica em relação à suas práticas pedagógicas, assim como uma 

proposta de avaliação que segue tendências contemporâneas. 
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ANEXO A 

Lembro-me bem da melhor professora de Português que eu já tive na vida. Maria Josefa de Almeida foi 
minha professora durante os meus dois últimos anos de escola, não me influenciou na minha escolha 
profissional, mas com certeza vai ser sempre um dos meus maiores exemplos de mulher e de professora. 

 Para alguns de seus alunos será lembrada como a professora exigente e chata, para outros será a 
professora competente que amava tudo que fazia. Eu estarei sempre no segundo grupo, pois não me recordo de 
nenhum momento em que tenha achado algo ruim em suas atitudes. 

 Suas provas com oito ou nove páginas eram cansativas, mas para mim sempre foram as melhores, pois 
via nelas tudo o que me tinha sido passado em sala de aula. Lembro também dos trabalhos que realmente davam 
trabalho, mas que ao final sempre eram elogiados por toda a escola. 

 Pode ser que alguns dos seus alunos não pensem assim e reclamem do seu jeito de fazer as coisas, mas 
eu sempre lembrarei de Josefa com muito carinho e admiração. Pois, dentre todos os professores que tive ela foi 
a única que sempre quis retirar de mim o melhor em tudo que eu me dispusesse a fazer.  

(Texto anônimo de uma estudante de Letras Português da UFS) 
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