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Introdução
Como os professores das séries iniciais concebem e praticam o ensino daquilo que hoje os especialistas denominam “análise lingüística” (ou “conhecimentos lingüísticos” ou “análise e reflexão sobre a língua”)? Como estão se apropriando das novas prescrições, substitutas do ensino da gramática normativa tradicional, quando tentam inovar suas práticas docentes? Que mudanças veriam como adequadas,  para desenvolver o  “novo ensino de gramática”, que os documentos oficiais e discursos acadêmicos lhes cobram?
Buscando responder a estas questões, nossa pesquisa examinou, numa perspectiva qualitativa, as concepções e práticas de professoras que, numa rede pública municipal, eram regentes de turmas de 3a. e  4a.  séries. 
A opção por enveredar na análise do ensino realizado no eixo didático “análise lingüística” não foi gratuita. Sabemos que o fracasso produzido no interior da escola brasileira, no início do ensino fundamental, está estreitamente ligado aos encaminhamentos didáticos relativos ao ensino-aprendizado da língua materna. Embora registremos mudanças nas propostas de especialistas (pedagogos, psicólogos e lingüistas) e nos “textos do saber” (propostas curriculares, livros didáticos) que vêm se tornando oficiais ou prestigiados desde os anos 80,  as práticas didáticas de língua materna, que ocorrem no âmbito escolar, demonstram uma aparente resistência a “obedecer” àquelas prescrições.  Diferentes estudos constatam que é  sobretudo no eixo “análise lingüística” que a escola  se revela uma instituição conservadora (Batista, 1997; Britto, 1997; Morais et al. 2001). Os docentes que buscam inovar  –e priorizar os eixos didáticos de leitura e produção textuais–, expressam, muitas vezes, uma dificuldade em implementar novas formas de realizar o ensino-aprendizado do sistema de escrita alfabética e da norma lingüística de prestígio. Noutras palavras, ainda é comum a maioria dos professores tratar a “alfabetização” como apropriação de um “código”, cujo ensino se garantiria através de “métodos”. Uma vez superada esta etapa, investiriam sobretudo no ensino da gramática normativa tradicional (doravante GNT), privilegiando o ensino de classes de palavras como uma necessidade inquestionável (Neves, 1990).

Sobre a inevitável didatização da linguagem na escola 
Entendemos que a transformação do ensino-aprendizagem da linguagem refletirá sempre um processo histórico vinculado à redefinição social das concepções do objeto de conhecimento “linguagem”, concepções legitimadas pelos especialistas e educadores. Nesse processo, estamos vivendo, hoje, confusões e dificuldades inerentes ao que chamamos transposição didática da linguagem. 
Falamos em transposição didática (cf. Chevallard, 1986) como sinônimo de transformação de objetos de conhecimento em objetos de ensino-aprendizagem. Alertamos que esta denominação remete a termos como “didatização”, “escolarização” ou “pedagogização”, geralmente mal vistos pela academia, mas que, tal como aponta Soares (1999), nada teriam de inerentemente mau. Assim como esta última autora, entendemos que a didatização dos conhecimentos na escola é inevitável; resta ser feita de maneira adequada. Assumimos esta perspectiva porque consideramos que a linguagem oral e escrita –esse complexo, misterioso e controvertido objeto que estudamos na condição de especialistas–, para ser reconstruída por sujeitos novatos e inexperientes, os alunos, precisa ajustar-se às condições daqueles aprendizes e às condições nas quais se ensinam e se aprendem coisas na escola: uma instituição que assume, em nossas sociedades, a tarefa de transmitir os saberes sistematizados, condicionada por certos prazos e outras restrições.
Segundo Yves Chevallard (ibid), para chegar à escola o saber científico precisa sofrer uma série de transformações que o simplificam, a fim de convertê-lo em objeto de estudo de determinada disciplina. Na “cadeia” do processo de transposição didática, lembremos, encontramos um movimento que parte de mudanças no “saber acadêmico” “savoir savant”, segundo Chevallard (ibid), institucionalizam-se em novos “textos do saber” (propostas curriculares e manuais didáticos), os quais implicam o tratamento, na sala de aula, de novos conteúdos e a adoção de novas práticas de ensino (“saber efetivamente ensinado”). 
Estes componentes podem facilmente ser identificados em nossa história de mudanças na área de ensino de língua (cf. Marinho, 1998). Olhando para um passado recente, constatamos que modificamos nossas concepções sobre “língua”, “texto” e “gramática” bem como nosso entendimento dos processos de aprendizagem do ler e escrever. Descobrimos o que é letramento e passamos a investir na legitimação de propostas curriculares e de livros didáticos conformes a nossos saberes e crenças de especialistas.
Estudos que analisaram as propostas curriculares nacionais geradas a partir da década de 80 (cf. Marinho, 1998, Barreto et al., 1995) constataram que, especificamente no que diz respeito ao eixo didático de “análise lingüística”, parecia haver mais consenso sobre o que “não se devia fazer”, que coerência entre os princípios teóricos e os   encaminhamentos prescritos em substituição ao ensino da GNT na sala de aula.
Antes do início de nossa pesquisa, a partir da atuação junto a professores de redes públicas de ensino (em programas de formação continuada), observamos entre aqueles mestres uma grande “intranqüilidade” no que diz respeito ao como ensinar os antigos conteúdos gramaticais.  O espectro de decisões tomadas pelos docentes parecia incluir desde a ausência de ensino (de gramática), à manutenção das antigas práticas de transmissão/memorização de regras e de nomenclatura gramatical, as quais, muitas vezes, coexistiriam com situações de leitura e produção textuais em contextos significativos. Alguns mestres pareciam compreender que "não se deve ensinar gramática", assumindo uma atitude que interpretariam como progressista e respeitadora das diferenças dialetais de seus alunos de classe popular. Tal como observa Morais (1998), esta “solução” poderia, na realidade, contribuir para a manutenção de diferenças sociais, já que a escola se omitiria de propiciar aos estudantes a aquisição de outras formas de falar e escrever, conformes à norma lingüística prestigiada.  
Por outro lado, parecia-nos inegável que muitos professores das séries iniciais continuavam realizando um ensino centrado em atividades de análise morfológica e sintática –tal como constatou Neves (1990), ao pesquisar o ensino de gramática entre docentes de 5a. a 8a. séries.  
Ao lado de fatores históricos –dentre eles a qualidade da formação inicial e continuada experimentada por nossos professores–, entendemos que a “inércia” há pouco mencionada seria reforçada, também, pela imprecisão daquilo que a academia está entendendo como “análise lingüística”. 

Sobre as indefinições do que concebemos como “ensino de análise lingüística (AL)”
 Ao defender didáticas de língua em que o eixo “AL” aparecesse subordinado aos demais (de produção e leitura/compreensão de textos), os especialistas propuseram um novo delineamento do que se defende como tarefa de “analisar a língua” (ou “refletir sobre a língua” ou ainda, “desenvolver conhecimentos lingüísticos”). Ressaltamos aí dois novos aspectos importantes: a ampliação do próprio conceito de AL e uma substituição da noção de “correção” por “adequação”, quando se consideram os usos da língua.
Quanto ao primeiro aspecto, ao tomarmos o texto como unidade didática, o que se passou a chamar de AL inclui toda uma série de conhecimentos ligados à internalização de competências textuais. Desse modo, dentro do que se denomina AL coexistem, por um lado, esforços de reflexão para aprimorar competências ligadas à composição textual (“adequação”,  “coerência” e “coesão” em diferentes gêneros discursivos), juntamente com objetivos de ensino relativos à notação escrita  (por exemplo, emprego da ortografia, da pontuação) e à apropriação de formas usadas na norma de prestígio (por exemplo, quanto à concordância verbo-nominal). 
Por outro lado, vivemos uma ampliação do que se considera lingüisticamente “correto”, fruto da substituição da noção de “erro” (da GNT) pela noção de “adequação ao registro e situação discursiva”. Ao assumir que a “norma culta” ou “português padrão” são apenas variantes (idealizadas) e prestigiadas por certos grupos sociais em certas situações comunicativas, atribuiríamos à escola  a tarefa de promover no aprendiz a capacidade de “usar diferentes gramáticas”, conforme o contexto e interlocutor (cf. Travaglia, 1998).   
Entendemos que estes posicionamentos, que hoje constituem quase consenso entre os especialistas, comportam, porém, alguns problemas de indefinição que se revelam na didatização ou transformação do eixo AL em objeto de conhecimento na sala de aula.
Uma primeira classe de problemas parece-nos vinculada à  priorização to texto como unidade didática. A defensável ênfase no tratamento da dimensão discursiva parece alimentar uma secundarização de outras dimensões do objeto língua, criando-se um preconceito com situações que privilegiem a reflexão sobre aspectos ortográficos, morfológicos, sintáticos, etc. porque remeteriam, supostamente, ao que alguns especialistas interpretam como uma concepção de língua como “sistema em si”. Entendemos que os preconceitos derivados desta postura resultam também da reação de alguns especialistas a assumir a existência de uma “norma lingüística de uso real” (cf. Mattos e Silva, 1997) socialmente cobrada aos cidadãos para que exerçam sua competência comunicativa. Se em diferentes  cenários pedagógicos falta clareza sobre o que se entende como “norma lingüística”, no discurso que vários especialistas estariam transmitindo aos professores o trabalho voltado à apropriação da norma ficaria confinado às ocasiões de “revisão textual”. Isto é, só naqueles momentos do circuito de produção-recepção (de textos) é que se poderia “parar” para refletir com os alunos sobre conhecimentos lingüísticos que  dizem respeito à normatividade.
Por outro lado, vemos problemas –nas prescrições de vários especialistas para a didática de língua portuguesa–, quanto ao nível em que a escola deverá promover a reflexão sobre a língua. Aqui três fatores parecem-nos conjugar-se para criar posições polarizadas e ambíguas acerca da didatização da AL: 1) a identificação de “reflexão metalingüística” com memorização de nomenclatura gramatical; 2) as reivindicações de que o ensino de língua deve levar em conta que o aluno “já chega à escola com uma gramática internalizada” e 3) a aposta em aprendizagens assistemáticas (em oposição a um ensino sistemático dos “conhecimentos lingüísticos”).
Quanto ao primeiro aspecto, parece-nos produzir confusão o fato de diferentes autores e instituições  brasileiros (cf. Geraldi, 1985 ; BRASIL-MEC-SEF, 1997) insistirem em tomar “reflexão metalingüística” como sinônimo de ensino de terminologia da GNT.   Numa perspectiva distinta, trabalhos realizados no mundo francófono ou anglo-saxão (cf. Gombert, 1990;  Tunmer, Pratt & Herriman, 1988) têm demonstrado que as competências letradas, implicadas tanto na notação escrita como na produção-recepção de textos, dependem do desenvolvimento de habilidades não apenas para “usar a língua para se comunicar”, mas para refletir, em um nível minimamente explícito, sobre unidades (fonológicas, morfo-sintáticas) e dimensões (semânticas, pragmáticas, macro-textuais) do que se fala e se escreve. 
O segundo fator, que identificamos como produtor de indefinição do nível de reflexão lingüística a ser alcançado na escola, parece inspirado no princípio de que “o aluno já chega à escola com um conhecimento da gramática de sua língua” (cf. Possenti, 1996). Os esforços por respeitar o sujeito aprendiz e por partir dos conhecimentos lingüísticos de que ele já dispõe (sua “gramática internalizada”) fariam com que a escola pudesse minimizar as profundas diferenças entre aquela gramática e as gramáticas adotadas (e exigidas!!) em situações de comunicação escrita ou oral mais formais.
Por fim, enfocando o terceiro fator mencionado, interpretamos que o mesmo tipo de didática forjado com as limitações até aqui tratadas, parece apostar que no “contato natural com situações reais de produção discursiva” os alunos espontaneamente se apropriariam dos conhecimentos lingüísticos necessários para usar a língua com adequação. Tal postura valorativa parece-nos negligenciar a dimensão psicológica envolvida nos processos de aprendizagem da língua que, tudo indica, alguns desejariam preservar “não-escolarizada”. Um exame mais acurado daquela dimensão (psicológica, inerente ao aprendizado da língua escrita como de qualquer outro objeto de conhecimento) demonstra, porém, a superioridade de didáticas que assumem como tarefa planejar situações que auxiliem sistematicamente o aprendiz na explicitação (Karmiloff-Smith, 1992) de propriedades do objeto língua. Distintas pesquisas o têm confirmado em diferentes âmbitos. São exemplos o benefício de atividades de análise fonológica sobre o aprendizado da notação alfabética (cf. Lundberg et al., 1988); os avanços significativos provocados por um ensino que promove a tomada de consciência de regularidades e irregularidades da norma ortográfica (cf. Melo e Rego, 1998; Morais, 1998, 1999, Moura e Morais, 1999); ou de tarefas escolares que favorecem o desenvolvimento da consciência metalingüística de textos (cf. Teberosky, 1993).
Finalmente, ainda como traço produtor de ambigüidades no atual ensino de língua, identificamos a própria indefinição de “norma” subjacente às atuais prescrições didáticas para o trabalho de AL. Este também é um problema multifacetado. No processo de ruptura com a noção única de norma “normativo-prescritiva”, que confundia gramática descritiva e gramática pedagógica desde o séc.XVI (cf. Mattos e Silva, 1997), incorporamos nas duas últimas décadas elaborações da sociolingüística que nos permitiram compreender as relações ente linguagem, linguagem escrita e poder (cf. Soares, 1986). Isto nos muniu de argumentos científicos para buscar a superação de preconceitos lingüísticos dentro da escola (cf. Bagno, 1999). 
Durante os anos 80, ainda sob forte influência do pensamento gramsciano, distintos educadores progressistas brasileiros passaram a defender um ensino de língua “bidialetal” (cf. Soares, ibid): a escola deveria ajudar o aluno a apropriar-se “do português padrão”, cuidando, porém, para não deixá-lo perder seu dialeto de origem. 
Embora os currículos oficiais continuem prescrevendo que a escola respeite as diferenças dialetais e assegure ao aluno a apropriação da “norma culta”, a defesa desse último ponto não representa hoje consenso na academia, nem parece constituir objeto de luta ferrenha dos especialistas em linguagem e em seu ensino. De fato, para alguns estudiosos não é objetivo da escola mudar o padrão lingüístico dos estudantes (visando à apropriação de uma norma lingüística prestigiada), já que isto seria uma conseqüência do acesso efetivo aos bens da cultura (cf. Britto, 1997). 
Concebemos que, na escola, estas ambigüidades e indefinições ganham “solo fértil”, se consideramos as pressões vividas pelos docentes (para ensinar o aluno a “falar e escrever certo”) e a (in)compreensão que podem ter do que seja a norma lingüística a ser aprendida, se não for a gramática normativa tradicional. 
Para melhor entender como os professores das séries iniciais estão lidando com este embate –entre tradição gramatical escolar e prescrições que visam a desbancá-la–, é que decidimos investigar como eles estão concebendo e praticando o ensino daquilo que hoje denominamos “análise lingüística”. 

Questões de método e tratamento dos dados
Entrevistamos 12 professoras (seis de 3a.  série e seis de 4a. série) que ensinavam na rede pública municipal de Recife, em 2000. A opção por trabalhar com professoras dessas séries deve-se ao fato de que, tanto com base no exame da proposta curricular como da prática desenvolvida nas escolas daquela rede, constatou-se uma tendência a investir os dois primeiros anos de escolarização regular no aprendizado do sistema de notação alfabética, deixando para priorizar outros conhecimentos ligados à dimensão normativa da língua nas 3as. e  4as.  séries. 
Para não fazer uma "radiografia do caos" –na qual se retratassem somente contextos de ensino-aprendizagem nos quais se praticasse um ensino “tradicional” de gramática–, buscamos selecionar qualitativamente as docentes que compuseram nossa amostra. As mestras foram indicadas pela equipe técnica da secretaria de educação do município como exemplos de docentes que vinham fazendo um trabalho inovador, na área de língua portuguesa, priorizando em sala de aula a leitura e  produção de textos diversificados. Todas participaram voluntariamente da pesquisa e responderam à entrevista em suas casas ou no local de trabalho, conforme desejassem.
A entrevista (semi-estruturada) buscou obter dados sobre a formação e experiência das professoras e, principalmente, sobre o tratamento que vinham dando ao eixo AL dentro do ensino de Língua. Obtivemos, assim, informações que verificavam, por exemplo: a) que objetivos as professoras tinham ao ensinar língua e trabalhar AL com seus alunos; b) se desenvolviam ou não um trabalho sistemático de AL e, caso sim, como operacionalizavam as situações didáticas de AL: que "conteúdos" constituíam objeto de estudo com os alunos, que materiais usavam nas situações didáticas, que tipos de tarefas os alunos eram convidados a resolver, que articulações estabeleciam entre as atividades de AL e as de leitura/ produção de textos; e c) quais concepções tinham a respeito de "gramática normativa” "variação dialetal", "erro de português"; que dificuldades identificavam nos alunos ao  realizarem as atividades de AL; como explicavam as dificuldades dos alunos para aprender, na escola, a norma de prestígio.
Quem  eram essas professoras? Qual sua formação e experiência profissional? Refletindo uma tendência majoritária entre o professorado da rede municipal de Recife, nossos sujeitos tinham formação em nível superior (oito delas em pedagogia) e  três tinham feito cursos de pós-graduação, em nível de especialização, na área de educação. A maioria tinha uma razoável experiência no ensino fundamental (2/3 delas tinham 10 ou mais anos de atuação como regentes de turmas das séries iniciais).
Os dados das entrevistas foram submetidos a uma análise qualitativa, usando como referência a análise de conteúdo (Bardin, 1977). A partir da categorização temática das informações obtidas, buscamos analisar a freqüência e detalhes qualitativos nos diferentes modos de manifestação das concepções e práticas das docentes pesquisadas.

Alguns resultados
Ao serem indagadas sobre os objetivos que buscavam alcançar na área de língua portuguesa, a maior parte dos depoimentos das mestras demonstrava uma apropriação das prescrições hoje hegemônicas para o ensino de língua, já que remetiam, quase unanimemente, a uma preocupação em formar alunos que “lessem com compreensão e  produzissem textos”. Eis alguns exemplos:
“Veja só: é leitura. Eu mostro pra ele (o aluno) que ler não é decodificação não, né? ‘Ah... eu tô lendo bem’, então ele vai lendo, ele lê até às pressas que é para mostrar que sabe ler bem. Aí vai atropelando toda a pontuação, a entonação. Aí eu digo: ‘ não, ler você lê quando está fazendo sua leitura e você tem a compreensão do que você está lendo’, inclusive percebendo o que está por trás, naquilo que a gente chama... nas entrelinhas do texto. Se ele entendeu, então, ele está lendo. Ele lê se ele entender, se lê e interpreta o que tá lendo ... dentro da oralidade ele interpretou. Quando passa para a parte escrita, ele também  tem compreensão do texto lido” (Prof. 7, 4a. série)

“No caso dessa 3a. série especificamente, como eles vêm com muita deficiência, em linguagem e produção, em virtude do histórico deles, (meu objetivo) é formar mesmo o leitor que compreenda o que teja... sabe? Que faça relação do que tá lendo, do conteúdo a ser dado com a vida dele. E o produtor de texto também. Eles têm muita dificuldade em produzir texto e compreender o que estão lendo. (Profa. 5, 3a. série)

As referências a um desempenho “defasado” dos alunos eram freqüentes. Sobretudo nas 3as. séries,  encontrávamos uma alta freqüência de menções à necessidade dos alunos “melhorarem na escrita e na leitura”, o que provavelmente indica expectativas das mestras de que seus alunos tivessem chegado àquela série dominando melhor as convenções do sistema de notação alfabética e tivessem maior automatismo/compreensão ao ler textos. É interessante ressaltar que, no discurso das entrevistadas, os “textos”  apareciam sempre como uma categoria não qualificada, um “objeto não identificado”, sem especificação de gêneros (no caso, escritos) reais. 
Ainda no que diz respeito aos objetivos gerais na área de língua, encontramos referências à necessidade de ter alunos que conseguissem fazer uma “leitura de mundo” e “aprender sem decorar regras”. Talvez como indicador de busca de um distanciamento de um ensino tido como tradicional,  verificamos que só duas professoras declararam ter como prioridade o ensino da “língua padrão”. Eis o depoimento de uma delas:
“Bom, eu priorizo a interpretação, né? De mundo. Porque tudo que a gente tem na vida pode ser traduzido como um texto, não é? ...Mas a linguagem está organizada de uma forma mais padronizada...que as pessoas falam... por exemplo, você tem... num estado tem uma forma, uma forma de falar, no outro tem outra, mas a Língua Portuguesa ela é comum a esses dois estados. Então tem a língua padrão, ela faz com que não haja essa... essa dificuldade de entender, pelo menos a nível da escrita, né?  Então eu tento trazer pro meu aluno que ... ele tem que interagir a linguagem que ele tem, com a linguagem que a gente está apresentando como a linguagem padrão. Já que a gente tá trabalhando com a classe popular, não é? Pra que ele não tenha tanta dificuldade, quando ele precisar realmente dominar esse... esse... esse tipo de linguagem. (Profa. 12, 4a. série)

E quanto aos objetivos referentes ao trabalho didático no eixo “análise lingüística”? Demonstrando novamente uma sintonia com os discursos oficiais vigentes, o grupo de professoras por nós estudado insistiu muito na necessidade de fazer “um ensino de gramática com funcionalidade”, de trabalhar uma “gramática contextualizada” (2/3 das mestras o disseram). Percebemos, a partir dos depoimentos, que existe uma nítida preocupação em não transmitir definições “prontas” de categorias da GNT, mas, sim, de “partir do texto” para... infelizmente, continuar trabalhando aquelas taxonomias tradicionais. Como ressaltou Albuquerque (2001), ao analisar práticas de ensino de leitura de professoras das séries iniciais, é inegável uma apropriação, por parte das mestras, do princípio de que o ensino precisa “partir de textos”. Como veremos nas declarações abaixo, a busca por diferenciar-se de um ensino transmissivo e memorístico era evidente. Um problema crucial parecia residir no que se continuava elegendo como objetos da língua cuja reflexão seria essencial para os aprendizes. 
“ Veja bem...não... a gramática eu acho que a importância da gramática é para que ele entenda o que tá fazendo... dentro... sem ter conceitos preestabelecidos. Porque a gramática, a gente vê que vem sendo ao longo do tempo sempre conceituada, né? Da forma como você aprendeu: ‘o que é isso?’, ‘o que é aquilo?’. Mas com a gente não adianta trabalhar dessa forma, porque ele decora, mas não sabe aplicar. Então o objetivo é ele saber aplicar a gramática em tudo que ele faz. Então, se ele escreve um texto, se ele produz um texto, que ele tenha um mínimo de recursos para que esse texto saia de boa qualidade. Então, que ele saiba o que é um parágrafo, quando ele deve usar letra maiúscula, quando é que ele deve... em nome próprio... quando ele deve colocar a pontuação correta. Então a finalidade da gramática é que ele possa melhorar a escrita para que ele até possa ler melhor o que ele escreveu. Então... é preciso fazer sem dar conceitos Era comum as mestras  se referirem a conceitos e não a definições ou classificações de categorias gramaticais.. Eu não faço com conceitos, né?...preestabelecidos. Tirando-se de um texto... a gramática contextualizada, né? Você retira o que você quer trabalhar desse texto. Eu não trabalho a gramática isoladamente, né? Trabalho a gramática contextualizada” (Profa. 7, 4a. série) 

“Veja, eu pretendo que eles consigam não decorar regras, né? Porque fica muito chato pra gente que tá trabalhando e pra eles. Eles não compreendem dessa maneira... (Profa. 2, 3a. série).

“Quero, assim... que o aluno... digamos, se eu vou trabalhar substantivo ou pronome, o aluno não tem que escrever necessariamente ali o conceito de substantivo, o conceito de pronome. Ele precisa sentir, ele precisa entender a utilidade social daquela, de uma palavra entendeu?  A base do estudo de gramática tem que ser com o texto, entendeu? Se for a partir do texto, o aluno compreende, agora se for trabalhado isoladamente...(Profa. 5, 3a. série) 

O que entendiam por “sentir o que é um substantivo” ou “aprender sua utilidade social”?  Além de não indicar a necessidade do aluno se apropriar de formas variantes, ajustáveis aos registros e modalidades (oral e escrita) da língua, as concepções das professoras sobre correção lingüística pareciam tender a restringir-se mais a certos aspectos “notacionais” dos textos (ortografia, pontuação, emprego de maiúsculas e parágrafos). Só quatro mestras declararam ter como objetivo o “aperfeiçoamento da escrita” dos alunos, mas sem remeter tal aperfeiçoamento a situações de reelaboração textual. 
Os raros casos de menção a “exigências sociais” para que a escola ensinasse os conteúdos da GNT vinham marcados pela dúvida sobre a adequação de ensinar aqueles conhecimentos à clientela atendida. O depoimento abaixo, marcado por pedidos à entrevistadora de anuência com o que ouvia, revela o embate vivido nestes casos :
“ Você tem que preparar o aluno, tá certo? Pra uma... uma concorrência. Você não pode também deixar... não pode deixar à parte, porque se você não trabalha esse lado, ele vai  ficar defasado, entendeu? Então é... a, a própria sociedade em si, né? O próprio...a  própria classe dominante é que exige isso, né? Então os menos favorecidos, ou eles entram no caminho, dessa classe, tá certo? Ou eles vão se perder no caminho. Então é necessário preparar esses alunos, tá certo? Nesse sentido, dessa gramática propriamente dita, erudita, certo? Mas o outro lado que eu vejo... que esse aluno... até que ponto ele vai chegar a concorrer... a um vestibular, né? Então eu acho antes de tudo que  você tem que preparar ele pra vida...que ele se torne um...um..uma pessoa crítica, um cidadão crítico, consciente”. (Profa. 6, 3a. série).

Convivendo com este tipo de solução (“preparar para a vida”, “para a cidadania”) e em consonância com os objetivos de ensino declarados, os temas ou objetos tratados como conhecimentos lingüísticos, nas aulas, tendiam a concentrar-se nos velhos conteúdos da GNT. Reconheçamos que, ao descreverem o que tinham enfocado (ou pretendiam enfocar) com suas turmas no eixo AL, 10 das doze professoras mencionaram tópicos relativos à leitura (interpretação, melhoria na compreensão e expressão ao ler) e 7 delas se referiram a aspectos da dimensão textual (melhoria da coerência e coesão dos textos produzidos pelos alunos, por exemplo). Entretanto –e considerando que as respostas eram abertas e espontâneas–, o “grosso” dos  temas evocados dizia respeito a tópicos próprios de um ensino baseado na GNT. Houve muitas menções ao “uso de letras maiúsculas” (9 mestras), “pontuação” (9), “ortografia” (8), “alfabeto” (7),  “ordem alfabética” (4) “encontros vocálicos” (4), “números de sílabas de palavras” (4), “tonicidade de palavras” (4), “tipos de frases” (4) e a classes de palavras como “substantivo” (10 mestras), “adjetivo” (6), “pronome” (5) e “verbo” (4). Curiosamente, questões sobre o emprego da concordância, que socialmente tanto discriminam usuários de variantes não prestigiadas do português, foram citadas por apenas quatro professoras.
Como os professores organizavam as atividades de AL, ao tentar fazer um ensino “contextualizado de gramática”, buscando formar alunos leitores e produtores de textos, mas...priorizando o ensino das categorias da GNT ? 
A referência ao uso de “pesquisas em jornais e revistas”, “pesquisas em livros diversos” apareceu na fala da maioria das entrevistadas. Contrariando visões estereotipadas de que os docentes, no cotidiano, “seguiriam” obedientemente as prescrições  dos autores de livros didáticos Na ocasião a rede municipal onde atuavam estava adotando o livro ALP – Análise, Linguagem e Pensamento  (de Maria F. Cócco e Marco Antonio Hailer, publicado pela FTD).  , 11 das 12 entrevistadas disseram recorrer àqueles livros também apenas para “atividades de pesquisa” (de palavras ou orações ilustrativas das classes ou categorias em estudo). A busca de fontes diversificadas parecia pautar-se mais num cuidado em tornar “prazeroso” o ensino dos conteúdos gramaticais que em ajustar-se às reais necessidades de aprendizagem da norma pelos alunos. 
Estas soluções para “não trabalhar os conteúdos gramaticais isoladamente” encerram, ao nosso ver, um grave problema: as mesmas professoras, que diziam partir de textos, geralmente não consideravam as produções de seus alunos, não as tomavam como objeto de reflexão. Os textos escritos pelos alunos eram lidos em classe, para os colegas, em apenas 4 das 12 turmas. No entanto, conforme os depoimentos obtidos, não se discutia/conversava sobre eles. Apenas em três turmas (duas de 3a. série e uma de 4a. série) havia momentos para as crianças revisarem/reelaborarem seus textos. E só uma mestra centrava as atividades de AL na refacção de textos dos alunos, tal como preconizado pela proposta curricular de língua portuguesa do município. No geral, os recursos expressivos usados por escritores profissionais, autores de textos estudados, tampouco eram alçados à condição de objeto de análise É importante registrar que a didática preconizada na proposta de língua daquela rede (Recife-PCR, 1986) restringe os momentos de AL à reelaboração das produções dos alunos. Não há nenhuma indicação para o tratamento, fora daqueles momentos de revisão/refacção textual, de reflexão sobre temas que ajudem os aprendizes a se apropriarem dos modos de falar e escrever conformes à norma lingüística de prestígio..
Segundo as mestras, quais eram as principais dificuldades dos alunos para apropriar-se das formas  prestigiadas de escrever e falar e a que eles atribuíam tais dificuldades? As respostas à primeira questão nos levaram de volta a vários itens da lista de conteúdos que nossas entrevistadas tinham declarado priorizar no ensino de AL. Não temos como avaliar se tal coincidência se deve ao fato dos temas de ensino de AL terem sido escolhidos com base nas dificuldades dos alunos. O fato é que as dificuldades mais freqüentemente citadas (uso de maiúsculas, pontuação, paragrafação, etc.) se restringiam a uma análise da “normatividade superficial” das produções infantis. A limpeza e a correção da escrita pareciam ocupar mais a atenção das professoras. O depoimento abaixo é ilustrativo:
“Assim... (dificuldades) de escrita, eles têm muita dificuldade para escrever. Erros de ortografia, assim que você pensa que não têm, que não teriam. Na parte de gramática também. Conteúdos, por exemplo: separação silábica, na hora de escrever um texto, quando eles vão escrever com S no final, aí simplesmente não cabe ali. Eles escrevem , eles escrevem no papel, se não dá aqui, não importa se pode separar ou se não, eles não...não passam nem um tracinho, pra você compreender. Eles já passam pra outra folha, pra outra linha....Também um outro detalhe, a nível de escrita, é a questão de eles confundirem muito as letras. Eles botam maiúscula no meio das palavras, começam parágrafo sem abrir parágrafo, eles confundem muito. Eles fazem texto sem começo, meio e fim. O que importa é colocar ‘fim’ no final. A parte gramatical... eu não acho... a dificuldade maior é a escrita mesmo... (Profa. 11, 4a. série)

Ao tomar a produção escrita de seus alunos como fonte para levantar aquelas dificuldades, as professoras pareciam ficar mais presas a aspectos superficiais ou, como sugere a parte final do depoimento agora apresentado, poderiam dissociar os “conhecimentos gramaticais” estudados da competência leitora e escritora dos alunos. Apenas três professoras de 4a. série se referiram a questões ligadas à qualidade ou organização (macro-estrutura) dos textos dos alunos. De modo semelhante, somente em três depoimentos encontramos alusão ao emprego da concordância e dos tempos verbais ou influências da variedade dialetal falada pelos alunos como problemas que eles precisavam ser ajudados a superar:
“Olhe, eles têm muita dificuldade, não é? Em concordância, não é? Aí eles escrevem com muitos erros, com tanto erro. Mas a gente tem uma concepção que se ele... se eles pelo menos aprendem a escrever, a desenvolver a escrita, é... produzir um texto com começo, meio e fim, com lógica, né? Com seqüência lógica, com coerência, com certa coerência, com seqüência lógica, aí a gente sente que a parte ortográfica vem... com a maturidade deles”. (Profa. 9, 4a. série)

“...A questão do tempo verbal, certo? É, eles não têm muita consciência do tempo, certo? Você tá contando uma história, então todos os verbos devem estar no pretérito perfeito ou imperfeito, certo? Então, de repente, eles, quando começam sem ser a fala dos personagens, na própria narração....de repente eles mudam e colocam os verbos no presente, como se tá acontecendo agora. Eles ficam assim, um pouco confusos com o tempo na narração. (Profa. 3, 3a. série)

“ O problema é a língua, a expressão né? Como se expressar, a linguagem, eu acho. Digamos: a palavra pulmão, é ‘purmão’, certo? É... ‘eu truxe”, certo? São palavras assim.” (Profa. 10, 4a. série)

Ao justificarem as dificuldades de seus alunos, as professoras apontavam como causas freqüentes as limitações de acesso a práticas de leitura em casa (4 depoimentos na 3a. série e 2 na 4a. série). Parece que a  responsabilização para o fracasso no aprendizado da língua ainda continua recaindo muito sobre as famílias, embora não seja mais tão manifesto o preconceito em relação às variedades dialetais faladas pelos aprendizes. Só duas docentes atribuíram o “problema” de seus estudantes, explicitamente, a tais variedades. Eis o segundo desses depoimentos, cuja autora parece desconhecer a ocorrência de duas formas dicionarizadas para uma mesma palavra:
“Eu não sei... deve ser também... já vir de família, entendeu? Porque aqui na escola a gente sempre procura trabalhar e mostrar, né? Onde ele está errado, tudinho. Já vem mesmo da família. Pronto! Essa semana mesmo eu trabalhei o dia do milho. Como eu falei, eu sempre trabalho datas comemorativas, procuro trabalhar um texto. Dia do milho. Então eu trabalho, faço um texto, ele até produziu até a receita do bolo de fubá feito com o milho. Então apareceu a palavra ‘munguzá’. Menina, eu coloquei no quadro ‘munguzá’, mas olha: (eles disseram) ‘está errado, tia, porque é manguzá’. Então isso vem de quê? Da família, né? A família fala, a mãe, em casa ele sempre escuta. Mas ele (o aluno) não queria aceitar: ‘está errado, tia!’. ‘Mas meu filho, é munguzá’. É não tia, é manguzá’. E ficou”. (Profa.1, 3a. série).

Mas algumas das doze mestras selecionadas para participar de nossas entrevistas atribuíram também à escola, uma responsabilidade pelo fracasso dos alunos em incorporar as formas de falar e escrever prestigiadas. Duas professoras mencionaram que a escola não priorizava o trabalho com conhecimentos gramaticais, “por dar ênfase à leitura e produção de textos”. Fica aí exposta uma polarização entre o ensino voltado à dimensão da textualidade e os encaminhamentos didáticos que levariam os alunos a apropriar-se, simultaneamente, da norma de prestígio. Outras três mestras revelaram, ainda, que o professor não tem segurança ou preparação para acompanhar as necessidades de seus alunos, razão porque desenvolveriam um ensino não-funcional, memorístico:
“ Porque falta à gente é... competência mesmo, né? Palavra forte, ‘competência’, mas eu acho que a gente nem foi preparado pra isso, de fazer a ligação da gramática com a língua portuguesa, entendeu? (...) E há essa separação, enquanto uma coisa está ligada à outra. Porque sem a gramática, sem a ortografia, sem...você não produz bem, você não lê, você vai ler um texto e você não vai entender. Acho que a gente não tá preparado para isto, tá faltando essa competência na gente”. (Profa. 8 , 4a. série)

“É porque ainda a gramática está sendo ensinada na escola de forma errônea, entendeu? No meu ponto de vista, embora modificou um pouco, embora os professores se esforcem, mas o aluno ainda está aprendendo a gramática de forma ...é...individualizada. Eles não conseguem ver a utilidade da gramática, perceber a utilidade daquilo, entendeu? Eles, eles simplesmente... eles reproduzem aquilo que foi memorizado, aquilo que foi repassado para eles, mas eles não conseguem entender a função, a função social daquela palavra” . (Profa. 5, 3a. série)

Vimos que, ao anunciar objetivos para o ensino de AL, a busca de “contextualização” era um ingrediente muito forte. Já ao identificar causas para a não-aprendizagem dos alunos, as professoras tendiam a culpabilizar a origem social dos mesmos, ou assumiam a ocorrência de um ensino não-contextualizado. Fica patente um fosso ou conflito entre metas ou modos idealizados de ensinar e ...sua concretização.

A título de considerações finais ou... é preciso enfrentar o monstro 
Os discursos das professoras entrevistadas revelam uma busca de superação do que viveram, na condição de alunas,  como modelo de “reflexão sobre a língua”. Isto é, nos deparamos com um esforço de não-identificação com uma transmissão das regras e categorias da GNT “descolada” de situações onde textos estivessem presentes. Parecem-nos evidentes, nas falas de todas as professoras aqui enfocadas,  as tentativas de fazer um estudo de aspectos normativos “atrelado aos textos”, “prazeroso”, mesmo que para isso algumas tivessem que apostar, por exemplo, na possibilidade de seus alunos descobrirem supostas “funções sociais de substantivos”. 
As tentativas de inovar revelaram uma série de limites e contradições nas apropriações elaboradas pelas mestras estudadas. Numa perspectiva mais abrangente, uma grande questão que emana de nossos dados envolve a  não-diferenciação entre o ensino voltado para responder às dificuldades dos aprendizes em empregar a correta notação escrita da língua (que transpareceu na reincidente queixa sobre erros de ortografia, ausência de parágrafos, etc.) e o tratamento dado àquelas dificuldades que exigem um investimento em discutir, com os aprendizes, os fenômenos de variação lingüística. Recordamos que foram muito escassas as menções a situações de ensino que, explicitamente, visassem a ajudar os alunos a apropriar-se de variedades e registros que não praticam no seu  cotidiano.
Como outro grande ponto problemático, ressaltamos o fato de que o espaço ocupado pelas atividades de produção textual, nas salas de aula, aparecia desconectado de situações de reflexão sobre a língua. Provavelmente, por se produzirem textos escritos que não teriam interlocutores, não parecia muito evidente a necessidade dos aprendizes se “debruçarem sobre seus próprios textos”, a fim de melhorá-los e aproximá-los das conformações dos gêneros textuais socialmente valorizados.
As evidências aqui discutidas apontam para a necessidade de não continuarmos praticando aquilo que alguns estudiosos identificaram como “pendularização didática” no ensino de língua portuguesa (cf. Morais, 1998, por exemplo). Noutras palavras, não consideramos eficaz seguirmos  prescrevendo um ensino de língua que apenas privilegie (ou empunhe como arma) a produção e compreensão de textos, sem avançarmos no debate acadêmico e pedagógico sobre como tratar, em sala de aula, o amplo eixo didático chamado “Análise Lingüística”. Entendemos que é preciso assumir, dentre seus objetos de conhecimento, a especificidade daqueles objetos que se vinculam à apropriação de formas socialmente prestigiadas de escrever e falar, se queremos nos opor ao ensino de nomenclaturas e taxonomias da GNT. Urge debatermos o que entendemos por norma lingüística a ser tratada na escola, quando falamos em “analisar a língua”. Afinal, o monstro continua à solta. 
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