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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar quais são as orientações dos documentos oficiais (LDBEN, DCNEB, PCN, 

BNCC) para o ensino de gramática no Ensino Médio e o que apontam artigos atuais sobre como se dá este 

ensino nas escolas na atualidade. A investigação contou com suportes teóricos de Antunes (2003), Bechara 

(1986), Calvet (2007), Freire (2002), Libâneo (2016), Possenti (1996), entre outros, além de leis, bases e 

parâmetros que guiam o ensino no Brasil. A metodologia da pesquisa é documental e bibliográfica. Quanto à 

primeira parte de pergunta de pesquisa, os documentos indicam que o ensino da gramática se relaciona com a 

interação, ou seja, o uso da língua em contexto diário. Isso significa, então, que o ensino da Língua Portuguesa 

deve enfatizar os aspectos linguísticos (orais ou escritos) e extralinguísticos (contexto e cultura) em contextos 

sociais. Em contrapartida, a análise dos artigos apontou que o ensino de gramática nas escolas se dá de fato pelo 

uso descontextualizado da gramática - o que não leva em conta a expressividade de cada indivíduo e a interação. 

Os resultados obtidos sugerem que a metodologia no ensino de gramática não mudou nas últimas duas décadas 

em turmas de Ensino Médio. O uso somente de terminologias da gramática normativa em salas de aula continua 

limitando o desenvolvimento dos alunos, não promovendo práticas discursivas e interacionais cotidianas.  
 

Palavras-chave: Documentos oficiais. Ensino Médio. Ensino. Gramática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to verify what are the guidelines of the official documents (PCN, BNCC, 

DCNEB and LDB) for the teaching of grammar in high school and what current research presents how this 

teaching occurs in schools today. The work had theoretical support from Antunes (2003), Bechara (1986), Calvet 

(2007), Freire (2002), Libâneo (2016), Possenti (1996), among others, in addition to laws, bases and parameters 

that guide the teaching in Brazil. The research methodology is documentary and bibliographic. As for the 

research question, the documents indicate that the teaching of grammar is related to interaction, that is, the use of 

language in a daily context. This means, then, that the teaching of the Portuguese language must emphasize the 

linguistic (oral or written) and extra-linguistic (context and culture) aspects in social contexts. On the other hand, 

the analysis of the articles pointed out that the teaching of grammar in schools occurs in fact by the 

decontextualized use of grammar - which does not take into account the expressiveness of each individual and 

interaction. The results obtained suggest that the methodology in teaching grammar has not changed in the last 

two decades in high school classes. The use of terminologies of normative grammar in classrooms continues to 

limit students' development in everyday discursive and interactional practices. 

 
Keywords: Official documents. High school. Teaching. Grammar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A entrada no Curso de Licenciatura em Letras: Habilitação em Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa foi pela afinidade com a Língua Portuguesa. Isso porque 

sempre houve inclinação na área de Linguagens, tanto na língua materna quanto na língua 

estrangeira durante o período como estudante. Então, a preferência por esse campo de estudo 

se tornou mais concreta ao longo do tempo.  

Ainda assim, selecionar o Curso gerou certos desafios por não imaginar atuar e 

graduar em licenciatura, mesmo pelo apreço da qualificação do professor e a influência que 

ele traz com sua maneira de instigar o conhecimento e demonstrar empatia aos alunos. Aos 

poucos, surgiu o gosto por ministrar aulas e ajudar colegas a superar suas dificuldades e pelo 

contato com professores do Curso. Foi compreensível que o ato de instruir, a comunicação e o 

convívio entre pessoas seria o caminho profissional. 

Antes mesmo da licenciatura, a caminhada inicial através do bacharelado em Letras 

em outra universidade estadual oportunizou o primeiro contato com línguas e a origem delas. 

O engajamento no ensino da Língua Portuguesa foi consolidado pelo interesse pela gramática 

da língua. 

O Curso de Licenciatura da UERGS proporciona condições para a realização de 

estudos em áreas como Linguística, Literatura e Educação. Cada campo fornece pesquisas 

interligadas à prática em sala de aula. Então, a formação no curso capacita os graduandos a 

entender a importância da Língua Portuguesa e suas Linguagens na formação de alunos de 

Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

Este Curso tem como foco formar professores que compreendam textos do seu 

cotidiano a partir do pensamento crítico, desconstruindo o estilo ―mecanizado‖ ao qual estão 

acostumados. Propõe, ainda, interação entre professor e aluno, atentando às opiniões dos 

alunos e considerando-as. Outro aspecto importante é a relação entre prática e teorias. A 

didática é posta em prática com o início dos estágios, que são realizados em diferentes etapas 

e desde o início do Curso. Eles proporcionam o primeiro contato do graduando com a sala de 

aula e como futuro professor, tendo que lidar com seus próprios alunos em um contexto de 

realidade. 

Conforme a passagem dos semestres, o discente de LETRAS da UERGS cria vínculos 

mais estreitos com as disciplinas. A Linguística continuou sendo a área de maior identificação 

justamente por acreditar que a relação da língua no texto oral e escrito e a comunicação 

estabelecida pela interação dos falantes são fatores relevantes para convivência em sociedade. 



10 
 

Algumas disciplinas como ―Linguística Textual‖, ―Sintaxe e Morfologia da Língua 

Portuguesa‖, ―Semântica e Pragmática da Língua Portuguesa‖, ―Teoria do Texto/Discurso: 

Gêneros‖ foram fundamentais para a escolha de tema para esta investigação. 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve alterações no panorama de pesquisa 

devido ao contexto da pandemia do ano de 2020, que ocasionou mudanças na situação 

educacional frente às escolas e a unidade universitária. Isso limitou certos planejamentos. 

Embora a situação tenha se propagado durante o período de ensino remoto, não impediu a 

escrita e a orientação acadêmica.  

Esta pesquisa teve como guia de estudos os documentos que regem a educação (PCN, 

BNCC, DCNEB e LDBEN) e, como objetivo geral, a verificação do que estes documentos 

orientam sobre o ensino da gramática e como conceituam a etapa do Ensino Médio, além de 

levantar e refletir o que pesquisas recentes estabelecem sobre o tema. 

Este estudo almeja responder a seguinte pergunta de pesquisa: Como os documentos 

oficiais orientam o ensino de gramática e como ele se dá de fato de acordo com as publicações 

recentes? Então, fez-se um levantamento sobre o ensino da gramática de acordo com os 

documentos supracitados e apontamentos em pesquisas de artigos pertinentes sobre realidade 

desse ensino nas escolas, descrevendo, também, sobre como abarcam conteúdos da gramática. 

Este estudo parte da premissa que a concepção de gramática deve ser um processo 

reflexivo no ensino em sua funcionalidade, ou seja, seu uso na fala e na escrita, evitando que a 

gramática contenha apenas um valor corretivo, com um purismo gramatical, mas enfatizando 

o uso de estratégias de ensino críticas e dinâmicas, com organização lógica e sentido 

transparente das ideias. 

Após esta introdução, a monografia segue com a Fundamentação Teórica que inicia 

com a definição de ensino. Em seguida é apresentada uma visão histórica sobre a etapa do 

Ensino Médio e sua trajetória. O texto segue com diferentes conceitos de gramática nos 

estudos linguísticos, mencionando o contexto histórico de Língua Portuguesa na educação do 

Brasil e seu progresso de ensino e aquisição de aprendizagem da língua nas escolas. 

Na sequência,  é discursado ainda sobre as políticas linguísticas que envolvem o 

ensino da Língua Portuguesa e a importância das relações sociais para os diferentes contextos 

de uso da língua e ambiente nos quais está inserida. Para o último tópico da Fundamentação 

Teórica foi significativo indicar os documentos oficiais cujo trabalho teve como eixo. 

Na metodologia, foi apresentado o tipo de pesquisa e quais as características 

compostas no estudo. Também se descreveram os detalhes necessários para o planejamento, 

especificando como foi feita a coleta de dados e o acesso aos materiais.  
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A análise de dados foi feita em duas partes distintas: a primeira com foco nas 

orientações que os documentos oficiais ditam sobre o ensino da gramática no Ensino Médio e 

a segunda resume publicações sobre o tema e o que estas apontam sobre este ensino. 

O estudo traz em suas Considerações Finais o resumo breve do tema, retomando os 

objetivos da pesquisa e os conceitos mencionados. Ainda conta com a interpretação individual 

dos dados analisados apontando futuros estudos do tema escolhido.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho possui em seu Referencial Teórico conceituações sobre o ensino e a 

etapa do Ensino Médio. Também faz a análise sobre o ensino de Língua Portuguesa, 

relacionando o uso da gramática e suas políticas linguísticas, além de ter como foco como ela 

é ensinada e qual concepção é seguida em sala de aula. 

A pesquisa tem como contextualização os documentos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) 

referente à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e Ensino Médio e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/1996).  

Também tem fundamentação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento normativo que define o processo de aprendizagem dos alunos, articulando 

competências e habilidades vinculadas à didática da modalidade específica da Educação 

Básica: o Ensino Médio. 

 

2.1 ENSINO  

 

Marques e Oliveira (2016) discorrem a importância do debate sobre a educação no 

país na esfera política e econômica, visto que a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem nas escolas afeta o desenvolvimento do país e da sociedade. 

Cabe pensar sobre os termos ―ensino‖ e ―educação‖ e suas diferenças. O ensino denota 

a propagação de conteúdos e conhecimentos específicos, a fim de capacitar o aluno. 

Conforme Ferreira (2001, p.270) é a ―transmissão de conhecimentos; instrução‖. Durkheim 

(1955) no texto ―O que é a educação?‖, conceitua que: 

 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 

encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e 

desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 

reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a 

criança, particularmente, se destine. (DURKHEIM, 1955, p.115). 

 

 

Assim, pode-se considerar que a educação se refere aos valores morais, culturais e 

éticos que devem ser passados aos alunos como saber amplo e diário, perante a sociedade. 

Além de orientá-los como cidadãos e seus autoconhecimentos com relação ao que os permeia. 

Ferreira (2001, p.251) define a educação como ―1.Ato ou efeito de educar (-se). 2. Processo 
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de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano. 3. Civilidade, 

polidez ‖. 

Afirma Freire (2002, p.64) que: 

 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente 

inscrevem o ser consciente de sua inclusão num permanente movimento de busca. É 

na inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 

permanente. [...] Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a 

educadora. O nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas 

gente em permanente processo de busca. (FREIRE, 2002, p. 64). 

 

 

Marques e Oliveira (2016) compreendem que a educação é difundida em várias esferas 

sociais, mas de maneiras distintas. Nesse sentido, é necessário levar em consideração a função 

exercida pela educação no Brasil em um contexto tecnológico. Afinal, atualmente, a 

sociedade está inserida em uma era repleta de acesso rápido as informações. 

O filósofo e educador inglês Alfred Whitehead (1969) faz uma comparação metafórica 

de que a imaginação é o motor para a educação, mas que torna os alunos maçantes e 

desinteressados se o objetivo não for atingido. Ele entende que o resultado do ensinamento de 

várias partes de muitas matérias é a desconexão das ideias. Para ele, o adulto deve 

compreender as ideias principais e saber aplicá-las em diferentes momentos da vida. Então, a 

educação deve ser útil porque a compreensão é útil: 

 

A educação é a aquisição da arte de utilizar os conhecimentos. É uma arte muito 

difícil de se transmitir. [...] as ideias teóricas deveriam sempre encontrar aplicações 

importantes dentro do currículo do aluno. Esta não é uma teoria fácil de se aplicar, 

ao contrário muito difícil. Contém em seu âmago o problema de conservar vivo o 

conhecimento, de evitar que ele se torne inerte, o que constitui o problema central de 

toda a educação. (WHITEHEAD, 1969, p.117-118). 

 

 

Ao que se refere ao ensino, Marques e Oliveira (2016) ressaltam um ponto importante 

sobre a disseminação de conhecimentos das matérias: o planejamento. Para que essa 

transmissão aconteça, é necessário que o ―passo-a-passo‖ seja feito corretamente. Isso 

significa que o planejamento é essencial para a ordenação dos conteúdos curriculares. 

Entende-se, portanto, que o professor deve possuir cuidado e organização quanto ao material. 

Forquin (1992) define o termo currículo como tudo aquilo que é selecionado para ser 

aprendido e transmitido como conteúdo nas escolas. Esta tem como função repassá-los 

claramente, mas de diversas formas didáticas de ensino. É importante frisar ainda o que 

realmente deve ser selecionado e como será sistematizado.  
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Nessa perspectiva, Libâneo (2016) debate sobre o ensino da didática e a relação com o 

conhecimento das disciplinas ensinadas, além do tipo de material pedagógico dos currículos e 

os métodos didáticos. Em alguns estudos, Libâneo (2008; 2014; 2015a; 2015b) defende que a 

didática precisa concentrar seu objeto de estudo no ensino de conteúdos e seus métodos, 

levando em conta os princípios de aprendizagem e ensino para as didáticas específicas de 

cada disciplina na formação do professor. 

Deste modo, é necessária a compreensão entre didática e as disciplinas escolares para 

a ligação dos conteúdos a serem ensinados. Partindo disso, ressalta-se a problemática entre o 

conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico-didático. Isso se deve porque os 

conteúdos específicos possuem o método de ensino relativo à ciência, originária da matéria de 

ensino. Com tal panorama, é possível perceber que o professor adquire o conhecimento 

didático a partir do conteúdo da ciência ensinada, isto é, conforme as peculiaridades do 

conhecimento disciplinar, além das variáveis como o contexto e o aluno. 

Com esse entendimento, conclui-se que os conhecimentos de conteúdo e didático do 

conteúdo estão interligados (LIBÂNEO, 2016). Contudo, o conhecimento didático de 

conteúdo é direcionado aos mecanismos ou métodos lógicos da ciência a ser ensinada, que, 

por consequência, modifica o planejamento de ensino. Para tanto, Libâneo (2016) confere a 

colaboração da teoria de ensino, segundo Vasili Davídov (1995), para o desenvolvimento e 

planejamento das disciplinas. 

A "teoria do ensino desenvolvimental' desse estudioso indica que a aprendizagem do 

ser humano passa por processos intra e inter psíquicos, ou seja, processos internos e externos, 

os quais resultam em atividades mentais. Tal teoria é baseada em Vygotsky, importante para o 

conhecimento histórico-cultural.  

Com relação a isso, se entende que a absorção dos conteúdos ocorre em diálogo entre 

aprendiz e educador, sendo uma relação de contribuições elementares. 

Nesse sentido, Davídov (1995) expõe que os aspectos histórico-culturais e as 

atividades mentais concebem a educação e o ensino como processos expressivos relativos aos 

fenômenos mentais de equilíbrio para o ser humano. 

A respeito disso, Davídov (1995) frisa que é de responsabilidade docente o estímulo 

de conhecimentos e a verificação do nível dos alunos, atentando aos seus desenvolvimentos, 

levando ainda em consideração os conhecimentos já adquiridos, mas que são pouco 

estimulados, fazendo com que eles se manifestem. Isso remete ao processo "Zona de 

Desenvolvimento Proximal" (ZDP) nomeado por Vygotsky. Então, Davídov (1995) se 

fundamenta nesse processo explicando que: 
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O aspecto essencial da educação é que ela cria zonas de desenvolvimento proximal, 

isto é, chama a criança para a vida, desperta e aciona uma série de processos internos 

de desenvolvimento, para o que se requer inter-relações com os que a rodeiam e a 

colaboração com os companheiros. (LIBÂNEO, 2004; LIBÂNEO e FREITAS, 

2007; 2013, 2016 p.357). 

 

 

A intervenção educativa, portanto, deve ter como propósito as experiências mentais do 

indivíduo, a fim de formar conceitos do conteúdo aprendido em busca do fortalecimento das 

habilidades de cada aluno com seus pensamentos próprios. 

É a partir do entendimento de que os conceitos são o objeto do conhecimento do aluno 

que se entende a necessidade do estímulo das atividades mentais. (LIBÂNEO, 2016). Isso 

também explica a generalização e a formação de conceitos do estudo, o que cabe mencionar 

como essencial na elaboração de um planejamento de ensino, por exemplo. 

Por fim, Libâneo (2016) compreende que os conhecimentos superficiais antecedem os 

específicos. Isso se dá através de tarefas de estudo nas quais os alunos produzem conceitos 

próprios construindo uma concepção mental do objeto estudado. A assimilação de um 

conteúdo passa por um processo particular (concreto) até o aluno se apropriar do processo 

superficial (abstrato). 

Diante disso, Davídov (1995) explica a diferença entre ―atividade de estudo‖ e 

―atividade de ensino‖. A primeira, importante para a ação humana, insere o aluno em 

atividades de generalização de conteúdos e a formação de conceitos. Ela é caracterizada por 

trazer explicações da aprendizagem, através do sujeito. Já a segunda, a ―atividade de ensino‖, 

tem como objetivo fazer com que os alunos entendam fundamentos técnicos do conteúdo, 

organizando a atividade de estudo. 

O ensino é voltado para o pensamento teórico-científico do sujeito. Desse modo, o 

aluno formula conceitos com a intenção de produzir procedimentos mentais lógicos. Libâneo 

(2016) resume, portanto, que a função do professor é orientá-lo à atividade de estudo, assim 

como disponibilizar ferramentas do conteúdo. Além de proporcionar e aumentar os seus 

processos mentais, bem como a interiorização e domínio do objeto de aprendizagem. 

Freire (2002, p. 78) sinaliza que essa é uma ―difícil passagem ou caminhada da 

heteronomia para a autonomia‖. Isso porque o contexto das escolas ainda é de uma educação 

baseada em grupos distintos de pessoas, as quais estão cercadas de conteúdos sistemáticos. 

Isto é, os planejamentos de currículos são responsabilidade dos professores que protagonizam 
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uma cultura escolar indicativa de ―gravação‖ de conteúdos em sala de aula e sem reflexão por 

parte do aluno. 

É indiscutível que os docentes tenham função essencial no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, ou seja, na formação contextualizada e contínua de seus discentes 

na prática em sala de aula. Além da preparação destes para realidade tecnológica da sociedade 

por também serem membros dela. 

Nessa perspectiva, Marques e Oliveira (2016) enumeram paradigmas educativos que 

contemplam o ensino no Brasil. No século XX, o Ensino Tradicional era indicado pela 

memorização e repetição dos conteúdos curriculares, o que permanece em nossos tempos. 

Freire (1983) nomeia a Educação Tradicional como uma ―Educação Bancária‖, pois os 

professores são responsáveis por difundir os conteúdos de maneira massiva e sistemática, se 

classificando como único conhecedor do saber. Por isso, a função docente está ligada ao 

―depósito de conteúdos‖ para o aluno que não possui conhecimentos. A ―concepção bancária 

da educação‖ (FREIRE, 1983, p.66) exemplifica uma educação sem predominância do debate 

entre educador-educando em busca do saber, isto é, sem uso do diálogo em sala de aula. 

Assim, compreende-se que a finalidade do docente é repassar seu conhecimento pré-

adquirido para que os alunos captem a mensagem. Isso acontece, na maioria das vezes, 

copiando o que foi dito ou escrito e memorizando para o estudo. Freire (1983, p. 65) indica 

como "narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo 

quase morto". 

Levando-se isso em consideração, fica evidente que o comportamento dos professores 

em manter um planejamento de aulas com conteúdos que não se conseguem alterar, é 

consequência de uma grave falha na formação crítica e reflexiva dos alunos como cidadãos 

contemporâneos. Embora existam docentes capacitados, muitos estão encerrados em seus 

conhecimentos absolutos e aulas que não despertam a curiosidade do aluno. Isso ocorre 

devido ao formato da aula sem foco no educando, aquele que necessita gerar seus próprios 

pensamentos, buscando autonomia, através de alguém que seja referência: o professor. 

Freire (1975) justifica isso com a passividade do aluno, ou seja, ele será respeitador 

das falas do educador, se mantendo no mundo de opressão e da heteronomia. Freire e Shor 

(1986, p.15) relacionam que a transmissão dos conteúdos e o silêncio do aluno na construção 

de conhecimentos trazem, por fim, desmotivação dos estudos pelos conteúdos em sala de 

aula. 

Logo depois, seguiu-se a Educação Nova, caracterizada pelas metodologias de ensino. 

Para essa pedagogia, fala-se muito sobre o que preconizou Moacir Gadotti (2000), filósofo do 
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movimento de renovação da educação que conceitua o ―aprender fazendo‖. Pode-se dizer que 

se trata do progresso das ideias e as práticas pedagógicas. 

Marques e Oliveira (2016) dão seguimento que, na metade desse século, educadores e 

políticos consideram uma Educação Internacionalizada, pois seus países possuem o sistema 

educacional genericamente uniforme. Porém, a acentuação da globalização exigiu um 

parâmetro de currículos como definição de ―educação igual para todos‖, mencionada acima 

por Freire (2002), já que o contexto escolar era organizado para educar de forma homogênea. 

Toma-se por referência Paulo Freire quando se fala de Educação Popular nos anos 

1960, baseada na conscientização de teoria e prática. Ela é marcante para a ruptura da 

hegemonia da Educação Tradicional. De acordo com isso, foi possível a construção da 

educação pública e popular oferecida pelo Estado. (MARQUES e OLIVEIRA, 2016). 

Para Gadotti (2000), o desejo da Educação Popular era a transformação da política 

econômica e social nos anos 1950, mas sua prática atual está presente na luta por direitos 

humanos, civis, da mulher, minorias étnicas, religiosas ou culturais, por exemplo. 

Este paradigma tem por base a temática da conscientização da prática e reflexão 

necessárias para mudança. Portanto, tal modelo teórico enfatiza a educação como construção 

fundamental para toda representação - universal ou refletida - consciente referida a um objeto 

e produzida pela reflexão do sujeito. 

Kant (1996) ratifica notoriedade para razão no que tange à reflexão e ao pensamento 

crítico do aluno. Em ‗Sobre a Pedagogia‘, dita como um processo dialético-reflexivo, baseado 

no diálogo: 

 

Talvez a educação se torne sempre melhor a cada uma das gerações futuras dê um 

passo a mais em direção ao aperfeiçoamento da humanidade, uma vez que o grande 

segredo da perfeição da natureza humana se esconde no problema da educação. É 

entusiasmante pensar que a natureza humana será sempre melhor desenvolvida e 

aprimorada pela educação e que é possível chegar a dar aquela forma, a qual em 

verdade convém à humanidade. Isso abre a perspectiva de uma futura felicidade da 

espécie humana. (KANT, 1996, p.16). 

 

 

Dessa maneira, o filósofo alemão entende que o processo de ensino-aprendizagem na 

educação possivelmente melhore com uma pedagogia de formação de alunos como cidadãos 

pensantes e críticos. Ele ainda explica que a educação realmente é um problema, sobretudo 

pela propagação de conhecimentos culturais e seus conceitos conforme o passar do tempo e 

da geração. 
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É importante, em atualização à essa discussão, destacar a inserção das tecnologias no 

mundo atual e nas salas de aula. Seu grande desenvolvimento e a disseminação rápida de 

informações são componentes que influenciam muito a comunicação na sociedade. Ainda que 

não seja algo tão eficaz para o ensino, existem consequências delas. Exemplo disso é a 

―educação à distância‖ e ―aprendizagem à distância‖. No entanto, sabe-se que os dois termos 

são referentes ao indivíduo como aprendiz, mas não podem ser realizados ―à distância‖. Há 

também o ―ensino à distância‖ (EAD), processo que pode ser feito de forma não presencial. 

(CHAVES, 1999). 

Para Marques e Oliveira (2016), há quem diga, então, que a educação precisa de novos 

métodos de ensino, já que a sociedade está voltada a um sistema tecnológico e, 

consequentemente, a didática de ensino deveria ir de encontro ao desenvolvimento da prática 

reflexiva. Conforme isso, a escola deve dominar as metodologias e linguagens e, inclusive, a 

linguagem digital (GADOTTI, 2000). 

Diante disso, é apropriado compreender as aptidões de seleção de informações, visto 

que o ser humano está inserido em uma grande era tecnológica. É papel da escola, portanto, 

auxiliar os discentes e estimulá-los no desenvolvimento de suas habilidades gerais. Morin 

(2001) reprova o ensino por disciplinas porque, para ele, isso desvia a capacidade própria do 

aluno. 

Mesmo assim, sabe-se que isso não é comum na realidade escolar brasileira. Na 

verdade, este é um grande problema para os professores na atualidade, pois há grande 

dificuldade em aliar a teoria à tecnologia. Além de lidar com uma sociedade em constante 

velocidade. (MARQUES e OLIVEIRA, 2016). 

De fato, a educação sofre por mudanças em seu aprendizado e Libâneo (2013) defende 

que a era digital não pode substituir a pedagogia. Ele sintetiza que ―as características de todo 

bom professor precisam ser identificadas a partir de sua base pedagógica. Não são as 

tecnologias digitais que as definem e nem apenas as demandas da escola do futuro‖. 

(LIBÂNEO, 2013, p.1). 

Segundo ele, a prática docente deve ter como base o domínio dos conteúdos a serem 

ensinados, a didática deles e verificar as necessidades dos alunos de maneira individual. Sem 

dúvidas, métodos fundamentais para o sistema educacional atual. Contudo, entende-se que o 

foco não está no uso das tecnologias, mas sim no seu desenvolvimento vinculado ao contexto 

do aluno: 
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Elas [as tecnologias], dessa forma, praticamente não contribuem para o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais e a formação da personalidade dos 

estudantes. É necessário o domínio da linguagem informacional, habilidade de 

articular as aulas com as mídias e multimídias, as lógicas e modos de lidar com o 

conhecimento das tecnologias. (LIBÂNEO, 2013, p.1). 

 

 

Em suma, o conhecimento do professor está relacionado à maneira de como ele 

transmite os conteúdos e seus métodos para isso. Além do bom domínio que exerce sobre ele. 

(LIBÂNEO, 2015). Ensinar é função da escola e do professor e a experiência educacional 

vem da vivência em sala de aula. 

Para tomar posse disso, é necessário entender que a educação e o processo de ensino 

devem permitir ao aluno reflexão crítica das ideias expostas, além da busca por autonomia, 

formando cidadãos esclarecidos. Contudo, é preciso relacionar o educando a etapa que eleva 

este trabalho, traçando um panorama histórico dela: o Ensino Médio. 

 

2.2 O QUE É ENSINO MÉDIO: VISÃO HISTÓRICA 

 

Para o presente tópico se considera a trajetória e conceituação sobre a etapa do Ensino 

Médio no Brasil. Por isso, descreve-se aqui a evolução do sistema educacional no que tange 

às nomenclaturas relativas à essa modalidade de ensino. Como foco, é interessante mencionar 

o breve histórico da educação brasileira associada aos cenários político e econômicos em 

épocas marcantes sobre o estudo, afinal a ―educação é um dos principais requisitos, se não for 

o principal, para o desenvolvimento de uma nação.‖ (SANTOS, 2010, p.1). 

Santos (2010) contextualiza que a educação é marcada, inicialmente, por uma questão 

social, refletindo como privilégio de uma parcela da sociedade de grupos dominantes. 

Entende-se, então, que a questão social e política estiveram presentes, pois ―a educação nunca é 

neutra nem apolítica, pois envolve interesses que extrapolam o âmbito escolar.‖ (GONÇALVES, 

2005, p.13). 

A educação no Brasil no século XIX, cita Santos (2010), era pelo ensino dos jesuítas e 

de forma informal para aprendizagem do idioma. Porém, a preocupação com a formação de 

indivíduos das classes dominantes aumentou com a chegada da Família Real portuguesa ao 

Brasil em 1808. Em 1834, período pós-independência, foi criado, então, um Ato Adicional 

que regularizou a educação formal em estabelecimentos. 

Logo mais é criado o Colégio D. Pedro II, ambiente escolar com estrutura capacitada 

na formação de alunos, além do direito ao ensino superior. (SANTOS, 2010). Nesse contexto, 
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os estabelecimentos públicos de ensino, lembra Santos (2010), foram nomeados: o Ateneu, 

em 1835, no Rio Grande do Norte, e os Liceus da Bahia e Paraíba, ambos em 1836. 

Todavia, Santos (2010) conclui que não é de agora que se indaga sobre a importância 

da educação no país, afinal nunca teve grandes espaços desde a escravidão e o império. Aliás, 

muito se polemizava sobre a função do ensino secundário. Ainda assim, a criação do Colégio 

D. Pedro II foi um bom passo ―para organizar o ensino secundário regular‖. (SANTOS, 

2010). Mesmo assim, o Ensino Médio contou com algumas restrições à época, como por 

exemplo, a educação masculina. 

Nesse ínterim, se visava à elite (intelectual) dominante do país com o intuito de 

desatá-lo do modelo cultural europeu. Assim, a dita ―Primeira República‖ tem marca 

nacionalista através da ―Semana de Arte Moderna‖, de 1922. 

Contudo, a participação popular não cresceu, segundo Santos (2010), na esfera 

política, tampouco houve reparos nas condições de vida da população. Percebe-se, dessa 

maneira, que ―o poder público ainda não havia sido despertado para o interesse da formação 

de um sistema escolar‖. (SANTOS, 2010, p.5). 

Ainda nessa contextualização, Santos (2010) menciona que, durante a República 

Velha, o ensino secundário passou por reformas distintas, mas necessárias para o novo 

modelo de Brasil da época, por conseguinte, de educação. Isso porque ―em cada sociedade, as 

ideias, os valores, a cultura e o entendimento a respeito da educação... vão sofrendo alterações 

à medida que o panorama que a cerca muda.‖ (GONÇALVES, 2005, p.12). 

Santos (2010) resume as diferentes reformas existentes na educação brasileira e seus 

respectivos períodos. A "Reforma Benjamim Constant" tinha como foco o ensino secundário, 

além da mudança de currículo no Colégio D. Pedro II, renomeado como Ginásio Nacional – 

até 1911. Nesse período, a novidade era tornar laico o ensino público, o que ―favoreceu a 

expansão dos colégios privados, fazendo crescer o número de escolas confessionais¹
1
, a 

exemplo das metodistas‖. (SANTOS, 2010, p.6). Em 1901, o objetivo era o conhecimento das 

ciências e letras para inserção em curso superior. A "Lei Rivadávia Correia" tinha como ideia 

proporcionar um ensino completo e oportuno a qualquer área de vida. De acordo com Santos 

(2010, p.6), trata-se da ―função propedêutica
2
‖. 

                                                           
1
 Refere-se à escola vinculada ou pertencente a igrejas ou confissões religiosas. Diferenciando-se, portanto, das 

escolas laicas. 

 
2
 Relativo à educação; 1- que serve como introdução, preliminar; 2- que prepara para receber ensino mais 

complexo. 
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Já na "Reforma Carlos Maximiliano", a preocupação era voltada ao exame de 

vestibular. Mais adiante, a "Reforma de João Luis Alves" enfatizava a importância do nível 

superior como base para o indivíduo. (SANTOS, 2010). 

 

Quadro 1 - Reformas da educação, objetivos e tempo da etapa 

 

Reformas Objetivos Duração do nível 

Benjamin Constant (1890) ―Proporcionar à mocidade brasileira a instrução 

secundária e fundamental, necessária e suficiente, 

assim para a matrícula nos cursos superiores da 

República, bem como em geral para o bom 

desempenho dos deveres do cidadão na vida social.‖ 

7 anos 

Epitácio Pessoa (1901) ―Proporcionar a cultura intelectual necessária para a 

matrícula nos cursos de ensino superior e para a 

obtenção do grau de bacharel em Ciências e Letras.‖ 

6 anos 

Rivadávia Correia (1911) ―Proporcionar uma cultura geral de caráter 

essencialmente prático, aplicável a todas as exigências 

da vida, e difundir o ensino das Ciências e das letras, 

libertando-o da preocupação subalterna de curso 

preparatório.‖ 

Externato - 6 anos; 

Internato – 4 anos. 

Carlos Maximiliano (1915) ―Ministra aos estudantes sólida instrução fundamental, 

habilitando-os a prestar, em qualquer academia, 

rigoroso exame vestibular.‖ 

5 anos 

João Luís Alves (1925) ―Base indispensável para a matrícula nos cursos 

superiores‖; ―Preparo fundamental e geral para a vida‖; 

―Fornecer a cultura média geral do país‖. 

5 anos- certificado de 

aprovação; 

6 anos bacharelado 

em Ciências e Letras 

Fonte: Santos (2010). 

 

Com esse período histórico de ―Primeira República‖, Santos (2010, p.7) relembra as 

―incertezas econômicas, políticas e sociais‖ existentes que ocasionaram, por consequência, a 

chamada Revolução de 1930, findando o período tal período. Isso, porém, prorrogou a política 

oficial governamental do país para o sistema educacional. Afinal, ―a segunda Constituição 

republicana determinava que a educação era dever do Estado.‖ (SANTOS, 2010, p.8). 

Apenas com a "Reforma Gustavo Capanema" (1942) o Ensino Médio se estrutura 

regularmente (SANTOS, 2010). Assim sendo, novos cursos são oferecidos com duração de 

três anos, a fim de propiciar ao aluno ―o desenvolvimento humanista, patriótico e cultura 

geral, como alicerce para o nível superior‖, conforme Santos (2010, p.8). Porém, no que se 

refere ao ensino técnico-profissionalizante, Santos (2010) informa que: 

 

Embora a demanda econômica por ele fosse maior, ainda era relativamente 

desprezado pelas classes média e alta, que almejavam o ensino superior. Isso 

também ocorria porque quem fizesse o técnico não poderia prestar exames para o 

superior; para isso era necessário o ensino secundário integral. (SANTOS, 2010, 

p.8). 
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Entende-se que o Curso Técnico era mais procurado por pessoas que necessitavam de 

empregos, ou seja, que não priorizavam a capacitação universitária, o que demonstra a 

restrição de parcela da população na inserção ao ensino secundário. 

Referente à educação e o quadro sócio-econômico brasileiro, Santos (2010) conclui 

que o ensino secundário passou por um antagonismo perante a realidade social e, portanto, ―a 

evasão escolar se mostrou muito grande‖ e em números, mostra que menos de 10% dos 

alunos, em 1945, se interessavam pelo ensino superior. 

Nessa lógica, em 1946, a nova Constituição recupera noções que foram defendidas 

pela Escola Nova e, portanto, estabelece a LDBEN , sendo aprovada somente em 1961. 

Ademais, com o Golpe Militar em 1964, a educação do país passou por modificações 

devido ao período de censuras e repressões culturais. No âmbito educacional, Santos (2010, 

p.11) constata que ―o ensino era visto como instrumentalização para o trabalho, além de a 

educação ser concebida como instrumento de controle ideológico‖. Isto é, o ensino era como 

um mecanismo direto para inserção do indivíduo no trabalho. 

Nesse seguimento, então, se regularizou a escolaridade a partir das diretrizes e bases, 

destacando a obrigatoriedade do ensino: 

 

A Lei n. 5692/1971 fixou, nesse período, as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 

2º graus, em âmbito nacional. Ela apresentava dois pontos fundamentais: em 

atendimento à Constituição de 1967, indicava a escolaridade obrigatória dos 7 aos 

14 anos, mas vinculava essa obrigatoriedade ao ensino de 1º grau (8 anos), 

constituído na junção dos antigos primário e ginásio; e a generalização do ensino 

profissionalizante no nível médio ou 2º grau. (SANTOS, 2010, p.11). 

 

 

Após a entrada de José Sarney à presidência, a educação já apresenta um novo 

enquadramento na Nova República. Isso é perceptível e mencionado por Santos (2010) em 

dezembro de 1996, com a aprovação da segunda LDBEN. Ele relata a nova divisão da 

educação (formal) brasileira como ―ensino básico (antiga pré-escola), fundamental (1ª a 8ª 

séries), médio (antigo segundo grau), profissionalizante e superior‖. (SANTOS, 2010, p.12). 

Menciona ainda que a LDBEN determina os PCNs, diferenciando o uso no Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio. 

Com esse ponto de vista e o breve histórico sobre a educação no Brasil, é notório que a 

educação formal era indicada pela classe dominante da época. Mesmo assim,  o Quadro 1 

demonstra que as reformas educacionais eram de cunho conservacionista e com objetivos de 

avançar as condições culturais da sociedade. 
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Assim, a conclusão de Santos (2010) é que a educação em um país precisa ser base e 

também, tudo que a envolve. Sem dúvidas, a sociedade se faz através da educação do país e a 

história, a qual foi mencionada, precisa ser questionada, visto que existem muitos avanços 

tecnológicos, tanto no panorama nacional quanto mundial, o que interfere na cultura que se 

vive. 

A década de 1990 foi marcada pelo foco do nível do aluno em diversas áreas de 

atuação, sendo necessária a percepção de seu progresso em analisar, refletir, formular e 

assimilar os conhecimentos adquiridos. Por isso, a demanda exigida no mercado de trabalho 

fez com que os alunos buscassem as escolas para aprimorar o nível de escolaridade. 

(BRASIL, 1998).       

O Censo Escolar de 2015 mostra que o número de matrículas no Ensino Fundamental 

aumentou consequentemente o fluxo escolar no Ensino Médio, mas a importância do governo 

no financiamento dessa etapa de Educação Básica ainda é desigual. Historicamente, a 

inserção no Ensino Médio possui problemas de identidade devido à falta de disposição ou 

inatividade desenvolvida no Ensino Fundamental. (OLIVEIRA, 2016). 

Entende-se que a oferta de Ensino Médio é dever do Estado para quem o desejar. 

Mesmo assim, a LDBEN reitera a obrigatoriedade desse nível, indicativo do Ministério da 

Educação pelos PCNs. O artigo 21 estabelece que ―a educação escolar compõe-se de: I – 

Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – 

Educação superior‖. (BRASIL, 2000, p.10). 

O Ensino Médio, então, compreende o processo educacional considerado como etapa 

básica. Segundo artigo 22 da Lei nº 9.394/1996, ―tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores‖. (BRASIL, 2000, p.10). 

A LDBEN, no artigo 36, deixa claro que o Ensino Médio é a ―etapa final da educação 

básica‖ (BRASIL, 2000, p.10), o que significa a construção de sua identidade, além de ser 

uma etapa característica de finalidade. Pode-se entender que é necessário assegurar aos alunos 

profundidade dos conhecimentos adquiridos na etapa do Ensino Fundamental. (BRASIL, 

2000). 

Os PCNs do Ensino Médio (2000) concluem que o Ensino Médio é a etapa final da 

educação, diferenciada pela construção de competências e habilidades básicas, que capacitam 

o educando como sujeito produtor de conhecimento e ativo para diversas áreas de trabalho, 

além de um cidadão competente, característico de pensamentos críticos e reflexivos. 
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Na reforma curricular, entende-se que o currículo deve conter conteúdos e estratégias 

de aprendizagem que capacitem o aluno a realizar atividades nas relações sociais e de 

trabalho. Por isso, a Lei nº 9.394/1996 determina a construção dos currículos para a 

organização do Ensino Fundamental e Ensino Médio no contexto da Educação Básica. 

(BRASIL, 2000). 

É importante salientar sobre a modernidade no mundo do trabalho e as relações 

referentes a elas, a metodologia para uma nova proposta e as leis que a regem, acrescido do 

questionamento da educação e do progresso do Ensino Médio em uma sociedade tecnológica. 

A realidade escolar no Brasil mostra debilidades do Ensino Médio no âmbito 

educacional. Isso porque a fragilidade dos alunos já é algo recorrente nos anos finais do 

Ensino Fundamental, além de existir uma programação pedagógica distinta da realidade 

cultural dos jovens, segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Leva-se em conta o desenvolvimento tecnológico, envolvendo a estrutura moderna e 

contemporânea da sociedade. Isso faz com que a população jovem tenha seu quadro de 

formação modificado por tais transformações que exigem desafios. Desse modo, essas 

alterações provocam novas propostas curriculares e políticas no que se refere, principalmente, 

ao Ensino Médio.  

Não se pode esquecer qual o público presente nessa etapa. Isso significa compreender 

que o Ensino Médio não é constituído por um grupo uniforme ou que esta etapa representa a 

ascensão à responsabilidade, como novos adultos. É preciso, então, ter uma visão estendida 

sobre a juventude como uma fase em formação de adultos com pensamentos críticos e 

autônomos. Aponta-se que: 

 

É fundamental reconhecer a juventude como condição sócio-histórico-cultural de 

uma categoria de sujeitos que necessita ser considerada em suas múltiplas 

dimensões, com especificidades próprias que não estão restritas às dimensões 

biológica e etária, mas que se encontram articuladas com uma multiplicidade de 

atravessamentos sociais e culturais, produzindo múltiplas culturas juvenis ou muitas 

juventudes. (BRASIL, 2011, p. 155; ênfase adicionada). 

 

 

Nesse sentido, é primordial discursar sobre o ensino específico da gramática, tema em 

questão na etapa do Ensino Médio, na qual a juventude está inserida em diversos contextos 

culturais, sociais e políticos. Por isso, conceituar o termo ―gramática‖ irá esclarecer 

diferenças, os tipos de gramáticas existentes, trazendo também uma visão histórica dela em 

aulas de Língua Portuguesa (LP).  
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2.3  GRAMÁTICA 

 

Neste tópico foi contemplada a pesquisa de Bezerra (2013) com embasamentos 

teóricos relativos à Gramática Tradicional. Ainda tem como destaque o foco na Gramática 

Descritiva e Gerativa com o intuito de explorar os conceitos dentro dos estudos linguísticos de 

maneira ampla. Isto é, para atingir questões históricas e sociais a um novo panorama das 

abordagens linguísticas do século XIX. 

Para entender, Bezerra (2013) salienta dois momentos das correntes linguísticas: o 

morfológico e historicista. Isso porque desde a gramática comparada até a contemporaneidade 

esses estudos sugerem uma metodologia de análise com caráter de observação de fatos, com a 

finalidade de explorar as alterações naturais da língua.  

Sendo assim, os estudos se iniciam com o método histórico, ―que foi um importante 

instrumento que deu ênfase das gramáticas comparadas e da linguística histórica‖. 

(BEZERRA, 2013, p.2). 

O material de apoio utilizado nessa pesquisa é o livro ―Curso de linguística geral‖, de 

Ferdinand de Saussure. Suas premissas foram marcantes para a linguística moderna, 

ocasionando o Curso de Linguística Geral. O linguístico sustenta que ―a linguística tem por 

único e verdadeiro objeto a língua considerada em si mesma e por si mesma‖. Ideia central 

para entendimento do raciocínio. O livro-base é uma reconstrução de estudantes que passaram 

por três cursos em 1907 e 1911, na Universidade de Genebra. Assim, a pesquisa foi 

organizada em segmentos que abordam os diferentes conceitos de tipos de gramática 

conforme alguns linguistas. 

A Gramática Normativa trata da língua de maneira uniforme, ou seja, ajustando às 

regras sobre escrever e falar corretamente. Ela é usada em salas de aulas pelos livros 

didáticos. Para Martelotta (2009, p.45): 

 

Outro conceito da gramática tradicional que é estudada na escola desde pequenos, 

que os nossos professores de português nos ensinaram a reconhecer os elementos 

que constitui formadores dos vocábulos como os radicais, afixos, etc. 

(MARTELOTTA, 2009, p.45).  

 

 

O teórico Azeredo (2010, p.130-131) compreende que a Gramática Normativa – ou 

Prescritiva – tem como foco o ensino tradicional da Língua Portuguesa. Porém, Bezerra 

(2013, p.3) afirma que ―qualquer gramática normativa é essencialmente uma gramática 

descritiva, logo só se pode prescrever uma forma da linguagem, ou seja, prescrição se ela for 

preliminar identificada por intermédio de uma descrição‖. 
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Como exemplificação, Bezerra (2013, p.3) destaca algumas frases para compreensão 

da maneira adequada do uso escrito da língua, segundo a gramática. Vale lembrar que existem 

exceções para a estrutura normativa: 

 

a) O aluno entregou o trabalho. 

b) O trabalho o aluno entregou. 

c)? Entregou o aluno o trabalho. 

d) Aluno o entregou trabalho o. 

 

As opções demonstradas acima identificam a importância das regras normativas, pois 

a organização isolada não confere a escrita correta. Conforme Martelotta (2009, p.44), a 

opção (a) verifica a ordenação de sujeito-verbo-objeto mais utilizada. A opção (b) mostra a 

inversão da estrutura sentencial, pouco comum, mas possível em alguns discursos. Em (c) 

também há uma inversão ainda menos comum, tornando-a inusitada e, por isso, o ponto de 

interrogação à frente. Em (d) é uma estrutura inexistente na Língua Portuguesa, pois o artigo 

determinante antecede o substantivo. 

A Gramática Comparada, de acordo com os autores Paveau e Sarfati, (2006, p.9), teve 

como origem ―somente a partir de 1860, aproximadamente, que a gramática comparada 

orientou-se para a linguística histórica, com o programa explícito [...]‖:  

 

Saussure mostra que o homem não é senhor de sua língua. Ao questionar as 

evidências gramaticais e a maneira pela qual elas funcionam para o sujeito falante, 

Saussure contribuiu para tirar a reflexão sobre a linguagem das evidências 

empíricas; ao estudar a língua como objeto abstrato, um sistema cujas forças são 

exteriores ao mesmo tempo ao indivíduo e à realidade física, a teoria saussureana 

produziu um efeito de desconstrução do sujeito psicológico livre e consciente que 

reinava na reflexão da filosofia e das ciências humanas nascentes, no final do século 

XX. (PAVEAU e SARFATI, 2006, p.63). 

 

 

Nesse sentido, as ideias trazidas por Saussure foram investigadas na área da fonologia 

entre 1950-1970. A diferença entre língua e fala faz parte dos estudos linguísticos, que rompe 

com a linguística comparatista ―propondo uma abordagem não histórica, descritiva e 

sistemática‖, denominado estruturalismo mais à frente. (BEZERRA, 2013, p.4). 

A pesquisa constatou que os conceitos entre fala e língua são particulares. A fala, para 

Bezerra (2003, p.4 e 5), é ―um dado individual ([...]), ato de vontade e de inteligência, 

psicofísica, soma do que as pessoas dizem e também não é coletivo‖.  Já a língua é dita como 
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―uma convenção, resultante de um acordo entre os seus usuários é social, essencial, registrada 

passivamente, psíquica, soma de marcas em cada cérebro e modelo coletivo‖. 

Seguindo esse pensamento, Saussure anuncia ainda as dicotomias (sincronia e 

diacronia). A primeira associa o estudo da linguagem pela descrição do funcionamento em um 

determinado espaço e tempo, com método comprobatório de pesquisa. (BEZERRA, 2003). Já 

a segunda, diacronia, significa a observação das mudanças da língua através do tempo, 

consentindo a descrição de etapas da pesquisa. Bezerra (2003, p.5) afirma que ―este é o 

processo tomado pela Linguística comparativa e histórica e é por meio desse processo 

diacrônico que se chega às origens das diversas línguas‖. 

Ainda assim, o "Pai do Estruturalismo", Saussure, seguiu os estudos com a inserção de 

novos termos sobre a língua (langue
3
) e a fala (parole

4
), que juntos resultam na linguagem. A 

língua, então, é um conjunto de palavras que seguem às regras gramaticais. E a fala nada mais 

é do que um ato de expressão individual da língua. 

Outro conceito básico é o chamado signo linguístico, advindo da união entre o 

significado e o significante, que trazem juntos a ideia da palavra abstrata e o reconhecimento 

dela em letras e fonemas. Bezerra (2003, p.5) conclui que o signo ―é uma unidade constituinte 

do sistema linguístico, procede de uma associação de um conceito com uma imagem 

acústica‖. 

Bezerra (2003, p.6) finaliza que a Gramática Normativa engloba variados 

conhecimentos para determinar e explicar as unidades constituintes como frases, orações e 

períodos. E enumera que: 

 

As regras são distinguidas em quatro tipos tais como: regras fonológicas, é que 

descrevem a pronúncia das formas da língua; regras morfológicas, que descrevem a 

estrutura das palavras; regras sintáticas, que descrevem a organização das sentenças; 

regras semânticas (ou regras de interpretação), que relacionam as formas descritas 

pelas regras morfológicas e sintáticas com seus respectivos significados. 

(BEZERRA, 2003, p.6). 

 

 

Em seguida é traçada a definição sobre a Gramática Funcional contextualizando a 

Escola Linguística de Praga, de 1930, na qual estudiosos pesquisaram sobre o sistema 

funcional e estrutural da língua. Na visão geral de Bezerra (2003, p.6), a Gramática Funcional 

―é uma teoria da organização gramatical das línguas naturais que buscam em sua totalidade 

                                                           
3
 Engloba as regras e convenções abstratas e sistemáticas de um sistema de significação ; é independente e pré-

existente do usuário individual. Envolve os princípios da linguagem, sem os quais nenhuma expressão 

ou parole significativa seria possível. 
4
  Refere-se às instâncias concretas do uso da langue, incluindo textos que fornecem o material de pesquisa 

comum para a Linguística. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Semiotic
https://en.wikipedia.org/wiki/Linguistics
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engajar-se em uma teoria global da interação social‖. Portanto, compreende-se que 

―funcionalismo em linguística mantém relações com a teoria que essas relações entre as 

unidades e as funções das unidades têm a qualidade sobre seus limites e também sua posição‖. 

Dá-se a entender que a Gramática Funcional atende ao uso em si da língua, mas 

constituída de uma estrutura flexível. É como a junção da teoria gramatical (regras) com a 

prática de uso nas relações comunicativas (funcionalidade).  

Nesse sentido, cabe lembrar os elementos da comunicação verbal e as respectivas 

funções que exercem na comunicação. Isso porque esse tipo de gramática preza pela interação 

entre e o emissor e o receptor e como se estabelece o processo. É dizer que ―o usuário tem a 

intenção de emitir a mensagem de tal maneira que o ouvinte consiga entendê-la, decodificá-la 

e interpretá-la‖. (BEZERRA, 2003, p.7). 

Por isso, os estudos das correntes linguísticas se faz necessário para a compreensão 

dos tipos de gramáticas e a habilidade única e individual de cada falante em expor a 

capacidade enunciativa. 

A Gramática Funcional está presente em outras áreas linguísticas, segundo Bezerra 

(2003, p.8), como Psicolinguística, Linguística Geral, Fonologia, Morfologia e Estilística. 

Neves (1997) resume que: 

 

A gramática funcional pretende-se igualmente aplicável a todas as línguas e todos os 

tipos de língua. Na prática, isso significa uma tentativa de atingir o equilíbrio entre o 

geral e o particular: as descrições não devem ser tão específicas de uma língua que 

não possam ser transferíveis para outras línguas, nem podem ser tão gerais que as 

peculiaridades das línguas individuais sejam obscurecidas. (NEVES, 1997, p.147). 

 

 

Nessa perspectiva, Bezerra (2003, p.8) pretendeu conceituar e explicar as concepções 

e princípios sobre gramática. Em definição, trata como ―um sistema de regras, unidades e 

estruturas que o falante de uma língua tem programado em sua memória e que lhe permite 

usar sua língua‖. 

Para embasamento teórico trouxe conceitos de Perini (2006, p.24) em que ―chama-se 

também gramática a descrição, feita por um linguista, do sistema [...] pode ser um livro, mas é 

bem diferente das gramáticas escolares a que estamos acostumados‖. Perini (2006) entende 

que deve haver uma descrição dos fatos e da evolução da língua em uso diário. 

Outro teórico, Sírio Possenti, entende que ―para a gramática descritiva, nenhum dado é 

desqualificado como não pertencendo à língua. Ou seja, em princípio, nenhuma expressão é 

encarada como erro, o que equivaleria, num outro domínio, à normalidade [...]‖. (POSSENTI, 
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1996, p.75). Isso significa que os fatos podem ser descritos, identificando as variações tanto 

na fala quanto na escrita. 

Para Travaglia (1996, p.27) trata-se da descrição da estrutura (forma) e do 

funcionamento (função) da língua, o que reitera "um conjunto de regras que o cientista 

encontra nos dados que analisa, à luz de determinada teoria e método". 

Perini (2006), nesse estudo, ressalta que a estrutura da gramática e as palavras não são 

suficientes para compreensão total do significado, contendo letras e fonemas, por exemplo. 

Para ele, o que completa o sentido são as interpretações mentais, reativas de um conhecimento 

individual e geral de mundo. Bezerra (2003) sinaliza, por fim, que a estratégia cognitiva é 

resultado da formação de escolhas lexicais nas relações linguísticas. 

Na sequência, Bezerra (2003) adentra a corrente linguística chamada gerativismo, 

relativa à ciência da linguagem e iniciada no final dos anos de 1950 nos Estados Unidos, o 

expoente dos estudos foi Noam Chomsky. O estudioso publicou livros com problemáticas que 

visavam às estruturas sintáticas e negava o behaviorismo. 

Partindo disso, o Gerativismo mostra a língua através do comportamento social 

analisando a capacidade mental do indivíduo, ou seja, o ponto principal é a mente humana. 

Outro ponto levantado por Chomsky é a diferença entre competência e desempenho. ―A 

competência é uma capacidade inata natural do indivíduo já nasce e em parte adquirida de 

formular e compreender frases em uma língua e caracteriza o desempenho como sendo uma 

utilização concreta dessa capacidade‖. (BEZERRA, 2003, p.11). 

Sobre as características da capacidade inata, também dita como a Gramática 

Internalizada, é intrínseca ao indivíduo e seu aprendizado se dá pelo convívio social. Para 

Travaglia (1996, p. 28), ―esta concepção de gramática considerando a língua como um 

conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o exigido pela situação 

de interação comunicativa em que o usuário da língua está engajado, percebe a gramática 

como o conjunto das regras [...].‖. 

Chomsky propôs o estudo da gramática universal com o intuito de explicar o 

funcionamento da estrutura da língua em aquisição e seu uso através das faculdades mentais. 

Assim, o Gerativismo se resume a corrente que elucida o desempenho da mente com as 

relações gramaticais. 

Dessa maneira, Bezerra (2003) complementa que a Linguística é uma ciência que 

estuda a linguagem, na qual se desenvolve o funcionamento e métodos em constante evolução 

das línguas com embasamentos teóricos. Destacou-se, assim, a importância dos 

conhecimentos gramaticais no entendimento de estudos linguísticos, inclusive, para a 
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percepção geral dos tipos de gramáticas. O eixo principal da pesquisa, portanto, trouxe a 

sintaxe e morfologia como elementos centrais da gramática normativa. 

Ainda ressalva que a Gramática Descritiva é baseada no funcionalismo. Mais além, o 

Gerativismo e depois, o Estruturalismo – que relaciona a competência e desempenho do 

falante. Conclui Bezerra (2003) que as abordagens foram relevantes para estudo acerca da 

Linguística Moderna e perante as gramáticas, pois estabeleceram novas metodologias para 

análise, além de construir novo papel para os estudos atuais. 

O tópico também enfatizou leituras sobre a Língua Portuguesa e a visão histórica de 

seu ensino. Para tanto, tal prática é mencionada em seu contexto inicial da educação 

brasileira. Consequentemente, mostra como ocorreu à inserção da língua e sua evolução no 

ensino e aprendizagem nas escolas. Além de mencionar as nomenclaturas utilizadas desde os 

tempos iniciais até a contemporaneidade, citando autores que contribuíram para o 

desenvolvimento dos estudos linguísticos. 

Destaca-se, ainda, a utilização da Sintaxe para o ensino de Língua Portuguesa, mas 

com a ideia de que a gramática deve funcionar como recurso para produção e leitura de textos. 

Isso porque se defende que a produção é uma prática verbal do aluno, na qual ele põe suas 

ideias, salientando seus conhecimentos advindos da leitura. 

 Nessa perspectiva, Clare (2002) contextualiza o ensino de Língua Portuguesa em uma 

visão histórica. Inicialmente, a autora descreve sobre o ensino de Língua Portuguesa no Brasil 

com a catequização dos indígenas através dos jesuítas da Companhia de Jesus no ano de 1549. 

Ela diz que o principal responsável por essa educação foi o Padre José de Anchieta e por três 

séculos a educação brasileira se deu por sua compreensão de língua e dedicação na ação 

jesuítica. 

Dito isso, Clare (2002) entende que o português considerado correto e civilizado (da 

gramática) era a língua falada nas escolas, diferente da língua geral, considerada informal e 

sem notoriedade. Os livros eram escritos no português oficial dos colonizadores, assim como 

os textos jurídicos. Entretanto, a instauração da Língua Portuguesa ocorreu devido à vinda de 

famílias de imigrantes portugueses, pois, segundo o monarca Marquês do Pombal, a língua 

geral – mistura da língua indígena com o português – era uma ameaça ao ensino de português 

no Brasil. Esse começo da Língua Portuguesa como padrão se deve a junção da língua escrita 

culta e a língua falada pelas elites e o ensino nas escolas. 

Nos primeiros 25 anos do século XIX, os estudos linguísticos passaram dos métodos 

experimentais para o método científico. Com a independência do Brasil e já no final do 

século, os ensinos adotados dão lugar à disciplina denominada ―Língua Portuguesa‖. Ela 



31 
 

englobava o estudo da gramática da língua e leitura de obras literárias de autores portugueses 

e de clássicos brasileiros. (CLARE, 2002). 

Vale lembrar que a predominância na Linguística era das teorias histórico-evolutivas e 

essa ênfase fez com que o ensino de línguas fosse reelaborado. Como menciona Clare (2002), 

ainda no século XIX, o ensino de língua materna baseava-se na teoria e análise, em que a 

linguagem era considerada expressão do pensamento, mantendo a tradição gramatical como 

padrão. Houve novas modificações somente com a chegada de novas teorias linguísticas no 

início do século XX. 

Nos primeiros 10 anos do século XX, a ideia de ensino mostrava uma isonomia, o que 

significava a aprendizagem apenas pelo método de regras da Gramática Normativa. (CLARE, 

2002). Portanto, os professores planejavam aulas pelo que julgavam ser importante, afinal não 

havia um acordo sobre o que deveria ser ensinado aos alunos. Todavia, na década de 1940, se 

introduziu os estudos de Estilística - ramo da Linguística que estuda as variações da língua e 

sua utilização, incluindo o uso estético da linguagem e as suas diferentes aplicações 

dependendo do contexto ou situação -, distinguindo-a da gramática, o que ampliou a noção de 

estudos para o professor em seu planejamento de aula. 

Conforme Sousa da Silveira (1983), o texto é o grande instrumento de ensino da 

língua e, para que os professores obtenham êxito em suas aulas, devem partir dessa didática. 

Souza da Silveira (1983) apresenta um ensino pedagógico identificado pelo estudo do texto, 

pelo texto, para o texto. As disciplinas de Gramática, Semântica e Estilística são estudadas 

simultaneamente.  

Até o início dos anos 1950, as camadas populares não tinham acesso às escolas, já que 

o ensino era voltado para as elites, classe privilegiada que já dominava a língua padrão. Dessa 

maneira, os professores seguiam o tradicionalismo da gramática e buscavam textos literários e 

clássicos para aprimorar a leitura e escrita desses alunos, o que evidenciava o problema 

político-social existente na época. 

Em 1952, a Estilística começava a ocupar um espaço no ensino com a publicação de 

Mattoso Câmara. Logo depois, ele publicou dicionários com novos termos gramaticais e 

conceitos, ampliando o campo da Linguística. Ainda nessa década, os professores dos ensinos 

primário e secundário (correspondentes respectivamente aos atuais ensinos Fundamental e 

Médio) tinham seus formatos de aula e trabalhavam com textos clássicos. (CLARE, 2002). 

Por isso, o governo decidiu que estudiosos da gramática legalizariam termos técnicos 

da Língua Portuguesa que deveriam ser empregados uniformemente em todo o país. Clare 

(2002) entende que essas terminologias foram publicadas em 1959 no título de Nomenclatura 
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Gramatical Brasileira (NGB) e com o objetivo de padronizar a língua. Atualmente, a NGB 

permanece válida mesmo com críticas e sem resolver o problema do ensino. Cada professor tem o 

direito eleger sua doutrina. 

Na década de 1960, pesquisas indicam o fracasso escolar e a crise do ensino, mas este 

ainda se mantém. Como forma de aprimorar, é criada a LDBEN, sob o número 4024/1961. 

Ela determina que ―a educação é direito de todos e será dada no lar e na escola‖ (Art.2º). 

Todavia, admite a falta de escolas e a chance de encerramento de matrícula em caso de falta 

de vagas. 

Nesse ínterim, a Lei 4024/1961 cria os Conselhos Estaduais de Educação que propõem 

melhorias no ensino, destacando a variedade dos cursos, a flexibilidade dos currículos e a 

articulação dos diferentes graus. (Art. 12). Nesta década ainda se concretiza o processo de 

democratização da escola qualificada por uma educação sistemática, o que resulta em uma 

mudança na educação advinda de situações sociopolíticas.  

De acordo com isso, Clare (2002) ainda cita que ocorre uma modificação quanto aos 

tipos de alunos frequentadores da escola pública. Isto é, os grupos de elite já não compõem as 

escolas, mas sim as camadas populares. Essa alteração mostra uma escassez no acesso às 

escolas públicas. Então, o cuidado com relação à língua em sala de aula também passa por 

remanejamento. 

Os professores, então, sentem um despreparo e as classes média e alta já não buscam o 

Magistério como interesse próprio, visando apenas profissões mais rentáveis. Em 

consequência, a camadas mais pobres permanecem nessa profissão, devido ao cenário 

encontrado nos anos 1970 com a mudança de procura por cursos. A partir de então, a 

qualidade do ensino e do profissional ou docente não é a mesma. 

Logo depois, a nova LDBEN, a 5692/1971 é reconhecida com o intuito de estabelecer 

a língua como instrumento de comunicação e expressão da cultura brasileira. A disciplina 

Língua Portuguesa torna-se Comunicação e Expressão de 1ª à 4ª série no Ensino 

Fundamental. Já de 5ª à 8ª série a disciplina é a Comunicação e Expressão em Língua 

Portuguesa. Apenas denominada Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no 2º grau, ou seja, 

nos anos do Ensino Médio. 

Essa nova apresentação de conceitos fez com que os professores identificassem um 

problema: alguns alunos teriam uma boa qualidade no ensino, mas sua grande maioria teria 

reprovação. Então, os professores deveriam aprová-los mesmo sem domínio dos conteúdos. 

Entretanto, no final do curso de 2º grau (atual Ensino Médio), o aluno deveria estar 
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qualificado para o trabalho, caracterizando essa etapa como profissionalizante. (CLARE, 

2002). 

Com a inserção das camadas populares, o ensino se volta para a oralidade, retirando o 

ensino mecanizado e rigoroso da gramática-padrão. Em virtude disso, a aprendizagem se 

configura através da Teoria da Comunicação. (CLARE, 2002). Isso significa que a língua 

promove o desenvolvimento das habilidades de expressão e compreensão dos códigos verbais 

e não verbais ligados ao uso da língua. 

Clare (2002) assinala que os objetivos no ensino se alternaram e, consequentemente, o 

descrédito para a Gramática Normativa. Com ênfase na expressão e na oralidade, a língua é 

vista como instrumento de comunicação. As aulas se voltam para a compreensão dos 

elementos de comunicação e as funções da linguagem e o papel dos interlocutores na 

comunicação. 

Pode-se destacar o esquecimento de antologias, dando lugar aos livros didáticos em 

uma nova prática pedagógica preenchida por recursos gráficos e chamativos. Os livros do 

professor detinham as respostas, o que indicava a ―facilitação‖ para o professor, ―parafernália 

didática‖ (GERALDI, 1997, p.93). Isso demonstrava o despreparo dos professores quanto ao 

planejamento pedagógico. 

É destacada a expressão oral em exercícios dos livros didáticos, mas os professores se 

esqueceram da importância dos exercícios envolvendo a língua escrita padrão, como 

expressão também do aluno. Por isso, no final dos anos 1970, foi decidida a inclusão de 

redações em provas e exames vestibulares, pois se acreditou que se teria uma solução para a 

crise e o caos no ensino. No entanto, não foram levados em consideração os tipos de 

exercícios para a prática de produção textual, que objetivassem uma melhoria do domínio de 

expressão dos alunos. (CLARE, 2002). O livro-base de estudo era a ―Nossa gramática‖, de 

Luiz Antonio Sacconi (2011), gramática normativa e tradicional. De fato, cabe ao professor 

criatividade em suas aulas para essas atividades e como avaliá-las. 

Nesse mesmo tempo é criada a disciplina "instrumental para expressão oral e escrita". 

Mesmo assim, o ensino ainda tinha como princípio saber escrever bem escrevendo 

corretamente no padrão culto da língua. Já no início dos anos 1980, Clare (2002) discursa que 

as escolas aumentam para duas horas a carga horária de Português no primeiro ano do Ensino 

Médio com foco na redação. Identificava-se uma preocupação das escolas quanto às provas, 

porém as aulas voltadas às redações não eram extremamente produtivas muito menos traziam 

tão bons resultados. 
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Em contrapartida, a Morfossintaxe se destacava no planejamento das aulas dos 

professores. Ali o ensino partiria da leitura de textos, entretanto, ainda com a adequação da 

norma culta do idioma. As editoras também buscaram colaborar com lançamentos de manuais 

de redação. (CLARE, 2002). 

Além disso, foi perceptível a preocupação dos professores quanto ao vestibular no ano 

de 1985. O despreparo dos alunos na escrita ainda era muito grande. Na tentativa de sanar 

esse problema, a leitura e a redação são exigidas nesses exames, visando ainda à ortografia. 

Nesse meio tempo, em sala de aula, alunos recebiam leituras obrigatórias de autores e livros 

sem preparação prévia para tal, indicativo de contradição às estratégias de leituras relativas à 

etapa.  

Após tal reflexão das práticas pedagógicas no que tange ao ensino de gramática, é 

possível perceber, no ponto de vista de Evanildo Bechara (1986, p. 12-3), que o erro de 

ensinar apenas a língua formal e a expressão oral informal, concluindo que cada indivíduo 

tem sua capacidade própria de domínio da língua: 

 

O filólogo alinha-se com os postulados preconizados por Coseriu (1980). Assim, 

observa que 'toda língua funcional tem a sua gramática como reflexo de uma técnica 

linguística que o falante domina e que lhe serve de intercomunicação na comunidade 

a que pertence'. (BECHARA, 1986, p. 13). 

 

 

Desse modo, o aluno adapta sua fala com a língua que faz parte do seu dia-a-dia e a 

que costuma reconhecer em qualquer tipo de situação do discurso. Então, o professor deve 

incentivar esse aluno a selecionar a língua funcional adequada a seu momento de expressão. 

Conforme dito, é importante frisar que as aulas de gramática deveriam ser desenvolvidas de 

acordo com as línguas funcionais correspondentes e, também, a fase linguística sofrida pelo 

falante em desenvolvimento. 

―O ensino linguístico na escola deverá partir da atividade oral‖ (BECHARA, 1986, p. 

46). Isto é, qualquer tipo de atividade parte do ponto da Gramática Internalizada – base 

linguística adquirida por todo falante. Seguindo esse aspecto, Celso Luft (1994) também 

afirma que o ponto de partida para o ensino de Português nas escolas é através da gramática 

que o aluno domina, sendo contra, portanto, ao ensino opressivo da língua materna.  

Como referência, em 1985, Celso Luft, publicou o livro Língua e Liberdade: por uma 

nova concepção de língua materna, 3ª edição, em 1994. O autor traz concepções comparativas 

à Bechara (1986) no que se refere ao ensino de Língua Portuguesa e a necessidade do 

educando para aproveitar suas capacidades em uma nova e boa prática pedagógica. Ele ainda 
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cita que os falantes reconhecem a gramática da língua, pois a utilizam. Para ele, de fato, é 

importante a ampliação do vocabulário e expressões a fim de que o aluno compreenda a 

língua e seja dominante dela tanto da oralidade quanto da escrita. (CLARE, 2002).  

Conclui-se, portanto, que a teoria deve estar ligada à prática: ―prática sem medo, um 

ensino sem opressão‖ (LUFT, 1994, p. 12). Além disso, o professor deve buscar textos para as 

aulas de Português que incluam leitura, análise e interpretação, sem esquecer a produção 

textual. É preciso uma prática eficiente conduzida por uma boa teoria. Essa posição é definida 

por Franchi (1987) que ―é o docente quem deve saber Linguística e Gramática para bem 

ensinar esse manejo, e não forçosamente o discípulo, muito menos a criança.‖ (FRANCHI 

apud Luft: 1994, p. 97). 

Diante disso, o Conselho Federal de Educação, segundo Clare (2002), retoma a 

disciplina ―Português‖, eliminando as denominações relativas à Comunicação. Assim, surgem 

novas áreas da Linguística (a Sociolinguística, a Psicolinguística, a Pragmática, as Teorias do 

Discurso e do Texto) e, por conseguinte, influenciam no ensino de Língua Portuguesa: 

 

Se perguntássemos a qualquer professor secundário por que se ensina gramática, ele 

responderia provavelmente que o conhecimento da gramática, devidamente 

assimilado, é um pré-requisito da expressão correta. Se entendo bem, afirmações 

como esta querem dizer que o indivíduo que conhece gramática tem melhores 

condições para controlar sua própria expressão, evitando assim incorreções ([...]). 

(ILARI, 1997, p. 54-5). 

 

 

Já na década de 1990, tudo começa a se modificar, pois a revisão sobre a elaboração 

das provas é indicativo da relevância da escrita e a reflexão crítica e dissertativa e a 

representação do idioma para os alunos. (CLARE, 2002).  

Nos últimos anos, é visível a grande preocupação na formação de novos professores. 

Dessa maneira, o governo cria os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a fim de 

orientar e padronizar o ensino. (CLARE, 2002). A LDBEN nº 9394, de 20/12/1996, em seu 

Art.36, ratifica que a Língua Portuguesa será entendida como instrumento de comunicação e 

exercício da cidadania para os educandos contemplando, portanto, as modalidades 

expressivas.  

Assim sendo, é possível concluir que a língua é tratada como recurso de enunciação, 

discurso, interligando as relações dialógicas. Os processos de leitura e escrita funcionam 

como “link” na interação autor-texto-leitor, o que modifica drasticamente o papel do aluno 

como ser ativo de suas habilidades e conhecimentos no código, que é a língua. 
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De acordo com a gramática da língua, é importante destacá-la para o uso de produção 

e leituras textuais, o que engloba prática e leitura em contexto interacional. (OLIVEIRA e 

MENDES, 2019). Nesse sentido, Antunes (2003) entende que ―uma visão interacionista
5
 da 

escrita supõe, desse modo, encontro, parceria, envolvimento entre sujeitos, para que aconteça 

a comunhão das ideias, das informações e das intenções pretendidas.‖ (ANTUNES, 2003, p. 

45). 

As DCNs compreendem ―[...] a leitura como um ato dialógico, interlocutivo, que 

envolve demandas sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de 

determinado momento‖ (PARANÁ, 2008, p. 56). É através da leitura que o aluno adquire 

conhecimentos. 

Desse modo, a leitura faz a conexão entre o leitor e o texto transmitindo 

conhecimentos e informações a partir da interação. Segundo Antunes (2003, p.85), ―[...] 

aprender uma língua é, portanto, adquirir, entre outras coisas, o conhecimento das regras de 

formação dos enunciados dessa língua‖.  

Todavia, as regras ou nomenclaturas da gramática sempre estiveram presentes no 

ensino da Língua Portuguesa. As diretrizes entendem que a análise linguística significa uma 

reflexão crítica de um texto, porém do ponto de vista gramatical sendo ―[...] as atividades de 

reflexão dos recursos linguísticos e seus efeitos de sentido nos textos.‖ (PARANÁ, 2008, p. 

77). 

Nesse sentido, Geraldi (1997) afirma que a análise linguística permite a reflexão sobre 

a estrutura e/ou organização do texto, respeitando, porém, a situação social e de produção na 

prática discursiva, o gênero textual e o vocabulário referente ao contexto da comunicação.  

Oliveira e Mendes (2019) trazem o questionamento sobre ‗para que ensinar/aprender 

análise sintática?‘ Com relação a isso, sabe-se que muitos estudiosos questionam o ensino de 

gramática e um deles é Possenti (1996). Ele afirma que: 

 

Ensinar gramática pode continuar a ser um objetivo válido. Lembre-se, porém, que 

há pelo menos três concepções de gramática. O que se sugere é que a prioridade a 

adotar na escola deveria ser a inversa da seguida na apresentação desses conceitos. 

O mais importante é que o aluno possa vir a dominar efetivamente o maior número 

possível de regras, isto é, que se torne capaz de expressar-se nas mais diversas 

circunstâncias, segundo as exigências e convenções dessas circunstâncias. Nesse 

                                                           
5
 A concepção Interacionista de desenvolvimento apoia-se na ideia de interação entre organismo e meio e vê a 

aquisição de conhecimento como um processo construído pelo indivíduo durante toda a sua vida, não estando 

pronto ao nascer nem sendo adquirido passivamente graças às pressões do meio. Valoriza a mesma ação / 

interação de Piaget, porém situada em um contexto sócio-histórico-cultural. É pela relação com os mais 

experientes e pela força da linguagem que o sujeito se apropria ativamente do conhecimento social e cultural do 

meio em que está inserido. As influências e mudanças são recíprocas ao sujeito e ao meio onde se encontra. 
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sentido, o papel da escola não é o de ensinar uma variedade no lugar da outra, mas 

de criar condições para que os alunos aprendam também as variedades que não 

conhecem, ou com as quais não têm familiaridade (POSSENTI, 1996, p.60-61). 

 

 

É necessário trazer novas maneiras de abordagem para o uso da gramática na leitura e 

produção de textos. Isso deve ter como objetivo, segundo Oliveira e Mendes (2019), a 

reflexão crítica do educando na língua no que se refere à Fonologia, Morfologia, Sintaxe, 

Semântica e Pragmática. 

Os documentos oficiais que orientam o ensino de Língua Portuguesa – PCNs (1996), 

DCEs (2008) e BNCC (2017) – entendem que o texto é o centro do ensino e, por isso, 

indicam que as atividades de análise linguística devem seguir os gêneros textuais. Para 

Antunes (2003, p.47) ―[...] a escrita, na diversidade de seus usos, cumpre funções 

comunicativas socialmente específicas e relevantes‖. Assim, o texto admite uma organização 

específica para cada contexto interacional. 

Dito isso, é preciso entender que as orientações que os documentos regem para este 

ensino se refere à Linguística, ciência que estuda a linguagem verbal e as teorias relativas à 

compreensão e evolução da língua. Entretanto, existe outra área de estudos que se preocupa 

com a relação entre língua e poder, ou seja, com as decisões políticas da língua e seus usos na 

sociedade. Trata-se das Políticas Linguísticas. 

 

2.4 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS 

 

Para entender sobre este tópico foi necessária leitura sobre Políticas Linguísticas no 

Brasil, na qual Ribeiro (2011) busca reflexões dessa temática nas relações sociais e diversos 

contextos de uso da língua. Além disso, leva em conta a Ecolinguística, vertente da linguística 

que estuda a língua relacionada ao ambiente. 

Para introduzir tal assunto, a autora ressalta as relações existentes entre língua, 

sociedade e meio ambiente. No entanto, afirma que a Linguística, como estudo científico da 

linguagem humana, possui a sua própria política. Por isso, Ribeiro (2011) cita Calvet (2007, 

p. 145) definindo como ―um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre 

língua(s) e vida social,‖ sendo o ―planejamento linguístico, a implementação prática de uma 

política linguística, em suma, a passagem ao ato‖. 

O autor conceitua políticas linguísticas e diz que é papel do estado formulá-las. Já para 

Cooper (COOPER apud GONÇALVES, 2009, p. 210): 
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A política linguística diz respeito às metas estabelecidas a nível local ou 

governamental para a língua ou para as línguas existentes em uma sociedade ou em 

um determinado contexto, enquanto planejamento linguístico refere-se aos processos 

de operacionalização de uma política linguística. (COOPER apud GONÇALVES, 

2009, p. 210). 

 

 

Compreende-se que a política se refere e estuda tudo que envolve os fatos da língua 

em qualquer variável seja ela em contexto, seja ela em sociedade, destacando que o estado 

tem o dever de cuidar da língua. Porém, não é de sua responsabilidade manter as variantes 

dela, afinal o usuário já o faz, pois compõem a grandeza da característica dialetal (forma 

como uma língua se comporta em uma região específica) e diversa existente em todo território 

brasileiro. Por isso, é necessário estabelecer políticas linguísticas adequadas aos contextos 

regionais e sociais do país. 

É importante frisar também que no panorama internacional, as relações entre diversos 

países que sofreram com a globalização já conservam uma amplificação das línguas. Assim, a 

importância do idioma para a formalidade legítima nessa comunicação é crucial, visto que os 

interlocutores precisam entender a mensagem corretamente. ―As línguas desempenham um 

papel político decisivo porque se consolidam, adquirem prestígio e patenteiam a efetiva 

difusão da consciência nacional‖. (FAULSTICH, 2001, p. 105). 

Contudo, a questão histórica da língua é outra. Como apresenta o artigo, no Brasil, foi 

custoso entender que o país possuía uma linguística plural. Tal cultura é identificada pela 

existência de variações linguísticas brasileiras. Já é perceptível que o país se encheu de ideias 

referentes à configuração social, política, cultural e linguística. 

Então, a língua tem como característica uma ferramenta diária e sofre mudanças 

constantes de acordo com os aspectos da sociedade. Desse modo, ela é contínua e realiza 

vários processos em contextos de uso dos falantes, explicando o fenômeno da variação 

linguística e, por conseguinte, a heterogeneidade dialetal, que é a diversidade de dialetos de 

uma língua em um espaço específico. (RIBEIRO, 2011). 

Em função disso, se leva em conta a influência da língua e da sociedade entre si. 

Conforme Bagno (2007, p.38):  

 

Para o sociolinguista, é impossível estudar a língua sem estudar ao mesmo tempo, a 

sociedade em que essa língua é falada, assim como outros estudiosos (sociólogos, 

antropólogos, psicólogos sociais etc) já se convenceram que não dá para estudar a 

sociedade sem considerar as relações que os indivíduos e os grupos estabelecem 

entre si por meio da linguagem. (BAGNO, 2007, p.38). 
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Por isso, segundo a autora Ribeiro (2011), a área da Sociolinguística é responsável 

pelo estudo das diferenças sociais e linguísticas, considerando as variações regionais, por 

exemplo. Porém, ela vai além quando diz que as sociedades possuem uma cultura de norma 

padrão com hábitos linguísticos corretos ou a variação linguística, que significa a incerteza da 

língua por sofrer grandes mudanças. 

Nesse sentido, se entende que o Brasil é muito vasto quanto ao território e, 

consequentemente, marcado por uma heterogeneidade social e cultural. Isso faz com que o 

idioma também se comporte de modo distinto em espaços, pessoas e culturas. O artigo ainda 

cita as tipologias para tais variações linguísticas. Uma é a variação diatópica, que é o uso da 

língua em uma região específica, a outra é a variação diastrática, o uso da língua para 

diferentes classes sociais. 

Pode-se verificar que tais definições caracterizam os falantes daquele lugar ou de uma 

determinada classe social. Para tanto, a autora recorre a de Teyssier (TEYSSIER apud 

CARDOSO, 2010, p.180): 

 

As diferenças na maneira de falar são maiores, num determinado lugar, entre um 

homem culto e o vizinho analfabeto que entre dois brasileiros do mesmo nível 

cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. (Teyssier apud 

CARDOSO, 2010, p.180). 

 

 

Fica evidente, portanto, que a Língua Portuguesa precisa de propósitos linguísticos, ou 

seja, da implantação de políticas linguísticas que assegurem o uso social e cultural das línguas 

em determinados contextos, sem um uso padrão. Isto é, a garantia de um idioma completo e 

absoluto, frente às diretrizes que propiciem um ensino satisfatório da língua no Brasil. 

Certamente, há registros e propostas para o ensino da Língua Portuguesa, o que 

demonstra a evolução nas políticas linguísticas atuais do país. Com a criação dos PCNs 

(1997/1998) pôde ser difundida a ideia de diversidade do uso da linguagem, por exemplo. De 

fato, esse documento tem aperfeiçoado o enriquecimento do ensino de Educação Básica no 

Brasil. 

Como dito por Ribeiro (2011), outro exemplo de concretização da política linguística é 

a criação de processos de avaliação para o ensino: o Exame Nacional de Desempenho 

(ENADE) para cursos de graduação, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para os 

concluintes do Ensino Médio; a Prova e a Provinha Brasil para os alunos concluintes dos dois 

ciclos do Ensino Fundamental. 
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É inegável que esses exemplos citados anteriormente tiveram resultados positivos para 

o ensino no Brasil, visto que eles proporcionaram melhor avaliação em qualquer tipo de 

ensino, comprovando a necessidade de reparo para o sistema de ensino. Vale lembrar também 

a colaboração das universidades brasileiras em estudos como a língua e a relação corporal, 

alfabetização, leitura e escrita no ensino de língua materna. (RIBEIRO, 2011). Além do 

ensino de língua instrumental, referente ao uso da necessidade da língua para cada aluno. 

Mesmo assim, nota-se que a realidade é outra. A busca para a melhoria no processo de 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa em sala de aula precisa de um desenvolvimento 

contínuo para que a política linguística realmente aconteça de forma eficiente. Isso significa 

que o Brasil ainda não apresenta um cenário suficiente, afinal nem todas as propostas se 

concretizam. 

A autora associa as relações sociais por precisarem de interação entre os falantes (uso 

da língua), uma vez que há relação entre meio ambiente e organismos (ecologia). Em 

decorrência disso, as línguas passam por modificações em sua estrutura interna (níveis 

fonético, morfossintático, semântico-pragmático) e, assim, alcançam usos distintos pelos 

contextos empregados. 

Devido a isso, se ressalta a importância da interação no processo linguístico humano, 

posto que as intenções comunicativas sejam consolidadas através do contexto de realização, 

quer dizer, no qual o ambiente e a língua exerce essa função de integralização. Diante do 

exposto, Ribeiro (2011) desenvolve conceituações sobre Ecolinguística sobre o estudo entre 

língua e meio ambiente. Tal definição é ilustrada por Couto (2009, p.11): 

 

O equivalente de ecossistema nos estudos linguísticos é o que passou a ser 

conhecido como Ecossistema Fundamental da Língua, constituído por um povo 

(população da ecologia), habitando determinado território (biótipo). Tudo o que 

acontece na língua se dá dentro desse contexto. Em seu interior, o habitat/biótipo, 

juntamente com a população, constitui o meio ambiente da língua, no sentido mais 

amplo. (COUTO, 2009, p.11). 

 

 

Ribeiro (2011) conclui que as políticas linguísticas vão de acordo com o uso da língua 

pelo falante em suas relações sociais e dependendo de seu contexto linguístico. (HAUGEN 

apud COUTO, 2007, p.19), considerado "o Pai da Ecolinguística", afirma que ela é como ―o 

estudo das interações entre qualquer língua dada e seu meio ambiente‖ e, em outras palavras, 

finaliza que o meio ambiente (ecossistema) da língua e o principal contexto é a sociedade que 

a usa como um de seus códigos, visando o encaixe entre indivíduos, espaço e língua. 
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Por fim, compreende-se que a língua possui relações com o contexto da sociedade, 

pois os usuários a utilizam como código de comunicação para se relacionar. Dessa maneira, se 

fazem necessárias as relações de poder envolvendo o espaço, sociedade e idioma. Por isso, é 

fundamental entender as políticas que envolvem a língua, inclusive os documentos que regem 

o seu estudo no aprendizado. 

 

2.5 BNCC, PCN, DCN E LDBEN: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A BNCC é um documento previsto na Constituição de 1988, na LDB da Educação 

Nacional de 1996 e no Plano Nacional de Educação (PNE), de 2014. O Ministério da 

Educação (MEC) coordenou sua elaboração como norma de orientação dos currículos de 

todas as etapas da Educação Básica em todo país. Ela tem como responsabilidade a realização 

da educação e do desenvolvimento dos estudantes, apoio a eles e a percepção das diferenças. 

(BRASIL, 2018). 

Sabe-se que a educação brasileira sempre foi pauta para melhoramento na sociedade. 

Por isso, o MEC teve como objetivo transformá-la e para isso buscou desenvolver uma 

proposta de reforma curricular no Ensino Médio com mudanças sociais na área da educação. 

Então, foi criado um documento completo com competências básicas para o aluno em 

diferentes contextos nos PCNs. (BRASIL, 1998). 

Enquanto políticas públicas, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, em 

1998, o documento DCNEB para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

com o objetivo de orientar as práticas escolares e/ou os currículos implementados pelos 

Sistemas Estaduais e Municipais de Educação.  

Em junho de 1997, pensando em um novo currículo para Ensino Médio, os dirigentes 

da Secretaria de Educação Média e Tecnológica, a coordenadoria do projeto de reformas e os 

professores se propuseram a reorganizar a nova concepção para o Ensino Médio, conforme a 

LDBEN. (Resolução CEB/CNE nº 03/1998). Os objetivos visavam às mudanças através do 

novo modo estrutural de conhecimento e as relações sociais para o mercado de trabalho.  

As bases legais dos documentos se encarregaram das mudanças propostas de acordo 

com a Educação Nacional. Essa nova Lei 9.394/1996 trouxe nova identidade ao Ensino 

Médio, pois confirma que é Educação Básica. 

Essa contextualização dos documentos e leis citados é base para pesquisa que tem 

como objetivo verificar como os documentos vigentes orientam o ensino de gramática, 

entendendo que tipo de abordagem metodológica foi aplicado. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia busca responder à pergunta de pesquisa e cumprir com os objetivos. 

Eles apresentam características que identificam a pesquisa como exploratória por natureza, 

pois, segundo Prodanov e Freitas (2013, p.126), ―envolve verdades e interesses universais, 

procurando gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, sem aplicação prática 

prevista‖. Isto é, ajuda a entender detalhes sobre um assunto. 

O procedimento técnico se destacou pela pesquisa documental, conforme Prodanov & 

Freitas (2013, p.128), porque ―utiliza materiais que não receberam tratamento analítico‖ ou 

por explorar informações em documentos públicos, utilizando fontes primárias. 

(CARVALHO, Luis Osete Ribeiro. [et al.], 2019). Então, foram utilizados os documentos 

PCN, BNCC, DCNEB, LDBEN como base de análise descritiva sobre suas orientações. 

  Sua abordagem foi de cunho qualitativo por ser ―fonte direta para coleta de dados, 

interpretação de fenômenos e atribuição de significados‖ (PRODANOV & FREITAS, 2013, 

p.128). Isso porque a coleta de dados visa obter informações aprofundadas do tema, 

desenvolvendo um entendimento dele. 

Para responder ao objetivo geral desta pesquisa quanto aos documentos oficiais que 

regem o ensino no Brasil foi feita uma análise através da leitura dos pontos principais destes 

documentos sobre o ensino de Linguagens e Língua Portuguesa no Ensino Médio. Sendo 

imprescindível levar em conta o planejamento pedagógico e o uso prático da gramática nas 

escolas para a constatação sobre possíveis mudanças sobre esse ensino referente a essas 

turmas. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

Esclarece-se aqui como foi feita a coleta dos artigos sobre o ensino de gramática na 

escola. Os dados foram coletados do site do “Google”, por ser um instrumento virtual de fácil 

acesso. A separação de artigos ocorreu pelas especificações acerca das orientações dos 

documentos oficiais ao ensino de gramática, como ele ocorreu nas escolas e como é na 

atualidade. Para a organização dessa análise, foi feita a leitura de seis (6) publicações 

escolhidas através de palavras-chave indicativas do tema em questão, levando em 

consideração as últimas duas décadas de anos de publicação e os documentos principais 

estudados durante as práticas pedagógicas do Curso. 
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Tais leituras foram selecionadas para compreensão do ensino e uso da Língua 

Portuguesa relacionada ao ensino histórico da gramática nas escolas e na atualidade em visão 

dos documentos oficiais da Educação. Além do embasamento de teóricos sobre o tema e 

desses documentos sobre o ensino em sala de aula.  

É importante ressaltar as escolhas de determinados artigos para a análise da pesquisa, 

destacando a orientação dos documentos sobre o ensino de gramática no Ensino Médio, 

trazendo, portanto, reflexões sobre o tema abordado em questão, tanto quanto responder o 

objetivo da pesquisa. 

As palavras-chave utilizadas estão apresentadas no Quadro 2 abaixo, seguidas do 

número de resultados obtidos no link de acesso da primeira página da pesquisa no site. Em 

seguida, foram apresentados os resultados encontrados de artigos publicados a partir de 2000. 

Este levantamento foi feito no dia 29 de setembro de 2020 com início às 13h05min por meio 

de uma janela anônima para que pesquisas anteriores no computador não influenciassem na 

busca. 

 

Quadro 2 – Resultados obtidos com as palavras-chave. 

 

Palavras-chave Número de resultados obtidos da 

primeira página de pesquisa 

Artigos publicados a partir de 

2000 

Documentos oficiais e o ensino de 

gramática nas escolas 

14 5 

Documentos oficiais e o ensino de 

gramática 

14 5 

Ensino de gramática nas escolas 11 3 

Ensino de gramática na 

contemporaneidade 

13 4  

Fonte: Autora (2021). 

 

A pesquisa de levantamento para escolher os artigos sobre o ensino de gramática foi 

feita pela seleção de palavras/frases essenciais para o trabalho. Por exemplo, ―documentos 

oficiais‖, ―ensino de gramática‖, ―gramática na atualidade‖. Suas variações também foram 

relevantes para encontrar diferentes títulos de artigos por diferentes anos de publicação. 

Alguns artigos mencionam teóricos da Linguística e/ou referenciam os próprios documentos.  
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4 ANÁLISE DE DADOS  

 

A análise de dados foi feita em duas partes: a primeira enfatiza as orientações que os 

documentos ditam sobre o ensino da gramática no Ensino Médio e a segunda expõe 

publicações recentes e os seus apontamentos sobre como se dá este ensino nas escolas na 

atualidade. 

 

4.1 DOCUMENTOS OFICIAIS E O ENSINO DE GRAMÁTICA  

 

A primeira parte desta análise descreve as orientações indicativas pelos documentos 

sobre o ensino de gramática em turmas de Ensino Médio em aulas de Língua Portuguesa. Para 

isso, foi feita a separação sobre essas orientações relacionadas a cada documento em 

específico dentre os antigos aos mais recentes. 

 

4.1.1 Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

 

A Lei nº 9.394 com data de 20 de dezembro de 1996 estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Ao que se refere à Educação, o artigo 1º, apresentado em dois 

parágrafos, considera o desenvolvimento do educando em convívio social, familiar e 

estudantil, levando em conta espaços de aprendizagens culturais. Isso é reescrito no segundo 

parágrafo ao afirmar que ―a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social.‖. (BRASIL, 1996, p.1). 

No segundo artigo da lei, entende-se que é dever da família, e também do Estado, 

garantir a educação. Ela tem por objetivo o exercício da cidadania ao educando e aptidão ao 

trabalho. O artigo 27 enumera os conteúdos curriculares da Educação Básica: 

 

I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 

cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; II – consideração das 

condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento; III – orientação para 

o trabalho; IV – promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas 

não formais. (BRASIL, 1996, p.10). 

 

 

As orientações do documento, no artigo 35, para o Ensino Médio têm funções como 

aprofundar os conhecimentos do Ensino Fundamental, a fim de evoluir nesta última etapa, 

aprimorar habilidades para condições de trabalho, desenvolver formação ética, autonomia 

individual e concepção crítica. Além da assimilação de conhecimentos entre a teoria e a 
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prática de cada disciplina. É necessário mencionar o que ainda recomenda o artigo 36 da lei 

sobre o currículo do Ensino Médio:  

 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 

da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania; II – adotará metodologias de ensino e de 

avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes; III – será incluída uma língua 

estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 

escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da 

instituição. (BRASIL, 1996, p.12 e 13). 

 

 

O parágrafo primeiro deste artigo aponta, então, que os conteúdos, as metodologias e 

as avaliações dessa etapa devem manifestar no aluno ―conhecimento das formas 

contemporâneas de linguagem‖, dentre outras habilidades. (BRASIL, 1996, p.13). 

Compreende-se, assim, que as leis consideram importantes as etapas nos âmbitos 

familiares, escolares e sociais para vivência educacional, citando a relevância de 

manifestações culturais e contextos de trabalho. Essas ênfases também são mencionadas em 

alguns outros documentos mais adiante. 

É possível concluir que a LDBEN não menciona o termo ―gramática‖ no ensino da 

língua em sala de aula. A aprendizagem é mencionada através da prática de habilidades já 

ensinadas no Ensino Fundamental, necessárias ainda para o Ensino Médio para aprimorar no 

mercado de trabalho. 

 Também se compreende que as áreas sociais e culturais são fundamentais para o 

educando, pois a lei enfatiza o desenvolvimento do aluno como cidadão. Devido a isso, 

entende que a etapa da educação básica é preparatória para o desenvolvimento das habilidades 

gerais, considerando a língua como um todo, sem destaque à Gramática Normativa. 

 

4.1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

  

O documento das DCNs (2013) para o Ensino Médio foi elaborado devido à evolução 

ao acesso de informações, aceleração dos meios comunicativos e modificações quanto ao 

mercado de trabalho e interesses dos alunos na Educação Básica. Dessa maneira, foram 

necessárias intervenções políticas e de diretrizes na criação de propostas concretas na política 

pública de acordo com as manifestações sociais e culturais dos educandos na educação. 

As DCNs (2013, p.147) mencionam um conceito de ―educação sistêmica‖, isto é, que 

valoriza ―conjuntamente os níveis e modalidades educacionais‖, pois ―possibilita ações 

articuladas na organização dos sistemas de ensino‖ Tal concepção é advinda do Plano de 
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Desenvolvimento da Educação (PDE). É dizer que o ensino é dito como completo devido às 

políticas referentes ao nível, etapa e modalidade: 

 

Reconhecer as conexões intrínsecas entre Educação Básica e Educação Superior; 

entre formação humana, científica, cultural e profissionalização e, a partir dessas 

conexões, implementar políticas de educação que se reforcem reciprocamente. 

(BRASIL, 2013, p.147). 

 

 

O intuito, então, pretende que os alunos da etapa do Ensino Médio compreendam os 

conhecimentos por maneiras distintas e em contextos sociais. Tal documento pondera por 

assuntos relevantes visando à qualidade na aprendizagem, as diferenças entre os alunos na 

sociedade atual. 

Com a formulação dessas diretrizes, elas passam a ser um documento de orientação ao 

ensino, além de ser essencial para o planejamento curricular dos professores nas escolas. Com 

ele, é possível manter o processo de ensino-aprendizagem e formação do sujeito como 

cidadão com mais propriedade.  

Logo após a elaboração da LDBEN, as DCNs de Ensino Médio de 1998 evidenciam 

que os ―sistemas de ensino e das escolas devem ser coerentes com princípios estéticos, 

políticos e éticos, abrangendo a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética da 

identidade.‖. E, sendo assim, apontam que as propostas ―devem ser orientadas por 

competências básicas, conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos previstos pelas 

finalidades do Ensino Médio.‖. (BRASIL, 2013, p.154). 

Conclui-se que as orientações precisam seguir as habilidades referentes à etapa básica, 

levando em consideração também valores éticos e políticos na educação formal dos alunos em 

sala de aula. Sem esquecer ainda das atividades pedagógicas contextualizadas, gerando 

autonomia individual, em aulas pensadas de maneira conjunta. É sabido ainda que o 

desenvolvimento das tecnologias são circunstâncias significativas para a educação e que serão 

destacadas pelos PCNs. 

Os documentos entendem que a etapa do Ensino Médio é indicativa a um ensino 

voltado aos valores do aluno inserido na escola, contando, então, com as aptidões necessárias 

para sua evolução como pessoa autônoma. 

As diretrizes não mencionam o ensino de gramática. Não relaciona a aprendizagem a 

um planejamento baseado em regras e itens lexicais para a preparação do aluno. A gramática 

não é citada como um conteúdo para a sala de aula, mas sim que os planejamentos estejam 

alinhados a uma contextualização e a interdisciplinaridade de atividades pedagógicas.  
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4.1.3 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

 

Os PCNs do Ensino Médio têm como uma das orientações o papel da educação na 

sociedade tecnológica. Isso porque a sociedade atual apresenta novas características devido à 

evolução das tecnologias, até mesmo pela expansão de informações. Com isso, a nova 

reforma curricular para Ensino Médio deve envolver a contemporaneidade, identificando 

novos processos de produção em meio à socialização. 

De acordo com isso, os documentos são criados com o intuito de inserir o aluno no 

contexto de trabalho perante a globalização ou um aluno que compreende os conhecimentos 

adquiridos para aperfeiçoar em contextos diversos seja no trabalho, seja na prática social 

diária. Assim sendo, o ensino é visto de maneira duradoura, tendo destaque para a formação 

de um sujeito cidadão. Portanto, os objetivos no nível Médio estão em notoriedade pela 

―formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.‖. 

(BRASIL, 2000, p.14). 

O documento considera que é necessário romper com modelos tradicionais para atingir 

positivamente os objetivos propostos ao Ensino Médio. Ou seja: 

 

Não há o que justifique memorizar conhecimentos que estão sendo superados ou 

cujo acesso é facilitado pela moderna tecnologia. O que se deseja é que os 

estudantes desenvolvam competências básicas que lhes permitam desenvolver a 

capacidade de continuar aprendendo. (BRASIL, 2000, p.15). 

 

 

O currículo deve abranger conteúdos disciplinares cujas estratégias para ensino 

preparem o aluno para atividades em três domínios: vida em sociedade, atividade produtiva e 

a experiência subjetiva. Assim, a organização curricular por áreas indica a integração de 

conteúdos necessários para o desenvolvimento individual e social. 

Então, os PCNs relacionados à Língua Portuguesa do Ensino Médio (2000, p.19) 

entendem que ―essa concepção curricular não elimina o ensino de conteúdos específicos, mas 

considera que os mesmos devem fazer parte de um processo global com várias dimensões 

articuladas.‖. É importante a adaptação das matérias com finalidades conjuntas e inclusivas 

nos contextos.  

Os documentos assinalam a divisão da reforma curricular por áreas – Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 
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Humanas e suas Tecnologias – com estudos interdisciplinares
6
. No campo das Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias: 

 

A linguagem é considerada aqui como capacidade humana de articular significados 

coletivos em sistemas arbitrários de representação, que são compartilhados e que 

variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em sociedade. A 

principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção de sentido. (BRASIL, 

2000, p.20). 

 

 

Nessa perspectiva, as linguagens são compreendidas nas práticas sociais, o que 

desencadeia inúmeras produções de sentidos. Identificam-se também os tipos de linguagens 

(verbais, corporal, sonora) instituídas por partes da língua e das relações estabelecidas entre 

elas. (estrutura das palavras e suas regras). Entendido pelo léxico e pelas regras gramaticais. 

(BRASIL, 2000). 

Tomam-se alguns destaques para a Língua Portuguesa nos PCNs ―como língua 

materna; o domínio de língua(s) estrangeira(s); o uso da informática como meio de 

informação, comunicação e resolução de problemas.‖ (BRASIL, 2000, p.20).  

É importante frisar ainda a relação do aluno em práticas sociais, pois a convivência na 

atualidade demanda o domínio das linguagens na comunicação. O documento cita que: 

 

No mundo contemporâneo, marcado por um apelo informativo imediato, a reflexão 

sobre a linguagem e seus sistemas, que se mostram articulados por múltiplos 

códigos e sobre os processos e procedimentos comunicativos, é, mais do que uma 

necessidade, uma garantia de participação ativa na vida social, a cidadania desejada. 

(BRASIL, 2000, p.21). 

 

 

Para tanto, os PCNs (2000, p.22) certificam um currículo no qual os conhecimentos 

possam ser repensados através de novos olhares, e não por novas disciplinas. Significa dizer 

que o documento sugere uma interdisciplinaridade dos conhecimentos e sua contextualização, 

o que faz dela ter uma ―função instrumental‖, em que beneficia questões sociais específicas da 

atualidade.  

Em suma, as propostas do documento sugerem uma organização para que o sujeito se 

manifeste diante de seus conhecimentos adquiridos. Isso só resultará em uma aprendizagem 

significativa se as condições interdisciplinares e de contexto favorecerem o aluno. Para obter 

                                                           
6
 Uma metodologia interdisciplinar é aquela que promove o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. 

Em uma escola que adota essa perspectiva, os professores dialogam e planejam as aulas em conjunto, de modo 

que uma disciplina possa se relacionar com a outra. A interdisciplinaridade pode ser um caminho para se chegar 

à transdisciplinaridade. 
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bons resultados por parte dos alunos, é preciso que as aulas interdisciplinares aconteçam e a 

base nacional recente salienta isso. 

O uso de regras gramaticais não é descartado desde que esteja articulado a outras aulas 

contextualizando seu uso. Por isso, é mencionada a ideia de um currículo inovador no qual as 

disciplinas se expandam em funções conforme os contextos e os conhecimentos. A gramática 

não é mencionada exceto por isso. Seu estudo precisa ser integrado a outras disciplinas para o 

domínio das linguagens nas relações sociais de comunicação. 

 

4.1.4 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

A BNCC da área de Linguagens e suas Tecnologias têm por objetivo: 

 

Consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino Fundamental 

nos componentes Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. Para 

tanto, define competências específicas e habilidades a ser exercitadas e constituídas 

no Ensino Médio, que integram conhecimentos desses diferentes componentes 

curriculares. (BRASIL, 2017, p.473). 

 

 

Vale destacar que o documento debate com outras orientações oficiais. De acordo com 

isso, o documento quer garantir aos alunos uma aprendizagem com participação efetiva dos 

jovens em diferentes contextos de práticas sociais da Língua Portuguesa e suas Linguagens. 

Para a etapa do Ensino Médio, a área das Linguagens deve: 

 

Propiciar oportunidades para a consolidação e a ampliação das habilidades de uso e 

de reflexão sobre as linguagens – artísticas, corporais e verbais (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita) –, que são objeto de seus diferentes componentes 

(Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa). (BRASIL, 2017, p. 

474). 

 

 

A organização do documento no componente de Língua Portuguesa se dá por campos 

de atuação sociais mediados por habilidades específicas, o que desencadeia melhor as 

propostas pedagógicas de uma escola. (BRASIL, 2017). 

A Língua Portuguesa e as práticas de linguagem se veiculam a diferentes mídias 

(impressa, digital, analógica) a fim de agregar novas abordagens, considerando, também, a 

cultura digital (multiletramentos). Há o surgimento de novos gêneros e, juntamente deles, 

novas atividades correspondentes a eles e suas respectivas habilidades. Cita-se o uso de tweets 

e memes, como um de muitos exemplos de gêneros encontrados para as Linguagens na 

atualidade. A base cita que se trata ―de levar em conta como a coexistência e a convergência 
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das mídias transforma as próprias mídias e seus usos e potencializa novas possibilidades de 

construção de sentidos‖. (BRASIL, 2017, p.479). 

Isso vale para interpretação de informações, sejam elas notícias falsas (fake news) 

como também produção de habilidades para qualquer situação midiática relativa às 

Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no contexto escolar. 

Dessa maneira, a BNCC do Ensino Médio (2017) enfatiza cinco (5) campos de 

atuação social, juntamente com as competências gerais da Educação Básica e as áreas das 

Linguagens. Considerando isso, deve assegurar o desenvolvimento de tais competências para 

essa etapa. 

O documento indica que os alunos que chegam a essa etapa estão inseridos em 

diferentes práticas sociais da linguagem devido ao contato durante o Ensino Fundamental com 

inúmeros gêneros textuais e discursivos, além das habilidades relativas às linguagens. 

Por isso, a BNCC (2017, p. 490) compreende que o Ensino Médio é a etapa na qual se 

desenvolve ―a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, intensificando a perspectiva 

analítica e crítica da leitura, escuta e produção de textos verbais e multissemióticos‖. Bem 

como aprimorar reflexão crítica da juventude em questões de cidadania e meio de trabalho. 

É importante citar também as ―práticas contemporâneas de linguagem‖ (BRASIL, 

2017, p.490), que no Ensino Médio ganham ênfase pela cultura digital e atividades midiáticas. 

Para tanto, a diretriz nacional enfatiza que a relevância da informação e produção de opinião 

do aluno, mas também entende como necessário ―o desenvolvimento de habilidades que 

possibilitem o trato com o diverso e o debate de ideias. Tal desenvolvimento deve ser pautado 

pelo respeito, pela ética e pela rejeição aos discursos de ódio.‖. (BRASIL, 2017, p.490). O 

documento de Língua Portuguesa para o Ensino Médio mostra avanço das habilidades pela(s): 

 

Complexidade das práticas de linguagens e dos fenômenos sociais que repercutem 

nos usos da linguagem; a consolidação do domínio de gêneros do discurso/gêneros 

textuais; o aumento da complexidade dos textos lidos e produzidos em termos de 

temática, estruturação sintática, vocabulário, recursos estilísticos, orquestração de 

vozes e semioses, etc. (BRASIL, 2017, p.491). 

 

 

Nesse sentido, essa etapa final segue as mesmas orientações quanto às práticas de 

linguagem do Ensino Fundamental. São elas: leitura, produção de textos, oralidade (escuta e 

produção oral) e análise linguística/semiótica. Isso vale para as habilidades e conhecimentos 

ligados às práticas, entretanto, sendo necessário o destaque para: 
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Análise, síntese, compreensão dos efeitos de sentidos e apreciação e réplica 

(posicionar-se de maneira responsável em relação a temas e efeitos de sentido dos 

textos; fazer apreciações éticas, estéticas e políticas de textos e produções artísticas e 

culturais etc.). (BRASIL, 2017, p.492). 

 

 

Com relação às práticas da linguagem nos anos de Ensino Médio para a Língua 

Portuguesa, a BNCC (2017) as associa aos campos de atuação social e, também, aos campos 

propostos de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais e Finais de Ensino Fundamental. 

 

Quadro 3 - Campos de atuação social das práticas da linguagem. 

  

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO 

ANOS INICIAIS ANOS FINAIS Campo da vida pessoal 

Campo da vida cotidiana Campo artístico-literário Campo artístico-literário 

Campo artístico-literário Campo das práticas de estudo e 

pesquisa 

Campo das práticas de estudo e 

pesquisa 

Campo das práticas de estudo e 

pesquisa 

Campo jornalístico-midiático Campo jornalístico-midiático 

Campo da vida pública Campo de atuação na vida 

pública 

Campo de atuação na vida pública 

Fonte: Brasil (2017) 

 

O Quadro 3 acima mostra os cinco campos de atuação social essenciais para as 

habilidades de Língua Portuguesa. 

O documento nacional incentiva à junção de práticas de linguagem e campos sociais 

de atuação desenvolvidas em atividades durante o período de Ensino Médio na disciplina de 

Língua Portuguesa. 

As aulas de Língua Portuguesa são destacadas para o ensino em que o aluno seja 

capaz, de maneira completa, a interpretar textos e produzi-los em qualquer tipo de gênero. O 

aluno do Ensino Médio, portanto, precisa ser capaz de demonstrar uma postura crítica frente à 

diversidade de informações, saber distinguir e analisar textos. 

O documento da BNCC não se refere ao ensino com o uso conteudista da gramática 

porque incentiva que as aulas sejam pensadas na língua como instrumento de comunicação 

em diversos campos de práticas sociais. É dividido em áreas de Linguagens e suas 

Tecnologias e tem por objetivo acrescentar novas habilidades que foram aprendidas na etapa 

anterior, mas relacionando à linguagem.  
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4.2 COMO AS GRAMÁTICAS ABARCAM OS CONTEÚDOS 

 

As palavras-chave destacadas na tabela do tópico da coleta de dados foram as que 

ocasionaram maiores resultados do tema. O ―número de resultados obtidos da primeira página 

de pesquisa‖ tratou dos resultados gerais mesmo que não fossem pertinentes ao tema. Já em 

―artigos publicados a partir de 2000‖ foram enumerados apenas os artigos específicos 

encontrados para a área de objetivo da pesquisa. 

O Quadro 4 abaixo lista o nome das seis (6) leituras, os autores, a referência e os 

respectivos anos de publicação utilizados na pesquisa.  

 

Quadro 4 – Títulos, autores, acesso e ano de publicação. 

Títulos Autores Acesso 

Por que ainda se 

ensina gramática 

nas escolas? 

 

Liane Dal 

Molin 

Wissmann 

 

Revista ―Formas & Linguagens‖. nº 4. 

O ensino de 

gramática na 

contemporaneidade

: delimitando e 

atravessando as 

fronteiras na 

formação inicial de 

professores de 

língua portuguesa 

Kleber 

Aparecido 

da Silva, 

Eloisa 

Pilati, 

Juliana de 

Freitas 

Dias 

RBLA. v. 10, n. 4, p. 975-994 

Ensinar gramática 

na escola? 

José 

Borges 

Neto  

José Borges Neto ReVEL, edição especial n. 7 

Ensino de 

gramática: 

reflexões sobre 

diretrizes oficiais 

Roseli 

Hilsdorf 

Dias 

Rodrigues 

Linha D‘Água (Online). v. 27, n. 1, p. 9-30 

https://doi.org/10.11606/issn.2236-4242.v27i1p9-30 

 

A gramática nas 

escolas hoje: como 

agem e como 

pensam os 

professores  

Maria 

Claudete 

Lima, 

Camila 

Stephane 

Cardoso 

Sousa, 

Ana Célia 

Clementin

o Moura 

 

Eutomia. Revista de Literatura e Linguística. 23 (1): 23-44 

Sintaxe e o ensino 

de Língua 

Portuguesa 

 

Dalila 

Oliva de 

Lima 

Oliveira 

Sandra 

Mara da 

Silva 

Marques 

Mendes 

 

Unicentro. 

http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/1079/1/OLIVEIRA_Sintaxe%20e%20Ensino%20de%20L%C3%ADngua%20Portug

uesa 

Fonte: Autora (2021) 

 

 

Os artigos escolhidos para a segunda parte apresentam o que os autores mencionam 

sobre a gramática como disciplina em sala de aula e sua funcionalidade para o aluno na 

atualidade. A enumeração dos artigos segue uma ordem de ano das publicações, do menos 

recente ao mais recente. 

 

 

https://doi.org/10.11606/issn.2236-4242.v27i1p9-30
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4.2.1 Por que ainda se ensina gramática nas escolas? (2002) 

 

No artigo ―Por que ainda se ensina gramática nas escolas?‖ (2002) a autora Liane Dal 

Molin Wissmann frisa o estudo de como a gramática é ensinada. Isto é, explica o ensino da 

gramática atualmente. Seu objetivo é discursar noções básicas sobre o porquê ensinar a 

gramática nas escolas. Para isso, a autora resume alguns argumentos que vão contra ao uso da 

gramática normativa na estrutura e uso. Logo depois, Wissmann (2002) se baseia no estudo de 

Vygotsky e nas explicações sobre a importância da gramática.  

Alguns argumentos caminham contra o uso de gramática no ensino. Dentre eles estão 

os estudos de Bagno (2001) sobre as terminologias, definições e classificações que envolvem 

a gramática normativa sem representações empíricas. Para ele, os conceitos são os mesmos 

até nossos dias, ou seja, não condiz com a forma de expressar a linguagem de cada indivíduo. 

Além disso, não leva em consideração a relação da língua com o pensamento humano como 

fator de interação. 

Para ele, a língua é enfatizada pela escrita, o que desvaloriza a oralidade, ditando o 

―correto‖ e o ―errado‖ cabível a uma regra imposta da língua. Pode-se dizer, assim, que a 

recorrência da escrita leva à produção de textos baseados na forma ou estrutura da língua, 

esquecendo-se da importância do sujeito falante e o sentido da fala (semântica) para o 

cotidiano (pragmática) de seu contexto. 

Cabe, então, refletir sobre por que ainda ensinar gramática. Para colaboração, 

Wissmann (2002) buscou nos estudos de Vygotsky (1999) uma teoria experimental que 

explique a abordagem gramatical para o aprendizado dos alunos nas escolas. 

Segundo ele ―a gramática é um assunto que parece ter pouca utilidade prática‖ 

(VYGOTSKY, 1999, p.125). Isso porque a criança tem uma vaga compreensão da função da 

gramática e da escrita, já que seu aprendizado inicial é voltado para oralidade. Dessa maneira, 

Vygotsky (1999) entende que depois de um tempo a criança é exigida por sua escrita, então é 

importante que ela tenha costume da estrutura das palavras para que consiga repeti-las. Esse 

conhecimento se dará pela memorização e o estudo contínuo da gramática. No entanto, é 

preciso frisar que, nesse início, a criança não necessariamente adquire tal habilidade, pois ela 

já reproduz sons e conjuga verbos antes mesmo da escola. (VYGOTSKY, 1999, p. 125). 

Para o estudioso ―o estudo da gramática é de grande importância para o 

desenvolvimento mental da criança‖ (VYGOTSKY, 1999, p. 125). Sua explicação é que, 

mesmo antes da escola, a criança já possui um domínio inconsciente (por exemplo, usar o 
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tempo verbal na fala), pois ela não saberá identificar esse uso se isso lhe for pedido, mas tem 

conhecimento dele. Claramente, ela sabe como usar, mas não sabe por que usa. Por isso: 

 

O aprendizado de uma matéria influencia o desenvolvimento das funções superiores 

para além dos limites dessa matéria específica; as principais funções psíquicas 

envolvidas no estudo de várias matérias são interdependentes – suas bases comuns 

são a consciência e o domínio deliberado, as contribuições principais dos anos 

escolares. A partir dessas descobertas, conclui-se que todas as matérias escolares 

básicas atuam como uma disciplina formal, cada uma facilitando o aprendizado das 

outras; as funções psicológicas por elas estimuladas se desenvolvem ao longo de um 

processo complexo. (VYGOTSKY, 1999, p. 128). 

 

 

Referente à Bagno (2001), a argumentação sobre o ensino de gramática está 

relacionada ao estudo da Linguística, baseada na Gramática Normativa, porém, dando 

seguimento a uma pesquisa histórica da língua a partir de textos usuais.  

A pesquisa de Vygotsky (1999, p.126) resume que ―o aprendizado tem suas próprias 

sequências e sua própria organização, segue um currículo e um horário, e não se pode esperar 

que as suas regras coincidam com as leis internas dos processos de desenvolvimento que 

desencadeia‖. Ele ainda interpreta que ―com o auxílio de outra pessoa, toda criança pode fazer 

mais do que faria sozinha. [...]. O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será 

capaz de fazer sozinha amanhã‖. (VYGOTSKY, 1999, p.129-130). 

Assim, o ensino da gramática deve ser pensado a partir da cultura da criança - 

língua/linguagem, pensamentos e comportamentos, valores e atitudes – avaliando, por fim, 

uma aprendizagem coletiva. 

Conclui-se que o ensino de gramática, na visão de Vygotsky e no artigo de Wissmann 

(2002), é útil para o uso consciente do que se fala ou se escreve, melhorando gradualmente a 

fala. O termo de gramática é utilizado e dito como necessário para o desenvolvimento humano 

no aprendizado da língua. 

O artigo também frisa as ideias de Bagno (2001) sobre a necessidade de refletir 

criticamente sobre o uso da gramática tradicional, a fim de elaborar conceitos valorosos ao 

uso diário da língua. Por fim, a aprendizagem se dá, de início, pelo processamento da 

gramática internalizada desde criança, mesmo que sem a compreensão detalhada das 

nomenclaturas. Entende-se que o ensino da gramática é importante para o estudo da língua 

durante a Educação Básica. 
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4.2.2 O ensino de gramática na contemporaneidade: delimitando e atravessando as  

         fronteiras na formação inicial de professores de Língua Portuguesa (2010) 

 

Na publicação de Kleber Aparecido da Silva, Eloisa Pilati e Juliana de Freitas Dias 

(2010) sobre ―O ensino de gramática na contemporaneidade: delimitando e atravessando as 

fronteiras na formação inicial de professores de língua portuguesa‖ propõe um ensino 

diferente do tradicional, levando em conta a concepção da linguagem, a fim de reestruturar os 

conteúdos das salas de aulas. 

Kleber A Silva et al (2010) fazem  reflexões sobre esse ensino na contemporaneidade, 

destacando a formação do professor de Língua Portuguesa e suas dificuldades em lecionar 

gramática da língua, além de apresentar novas práticas. 

Entendem, inicialmente, que a educação, do ponto de vista tradicional do ensino da 

gramática, está focada na análise da língua (gem) referente às regras gramaticais durante todo 

período de ensino na EB. Isso significa que seu ensino se encontra distante da prática da 

linguagem. 

Nesse sentido, os estudos sobre educação na contemporaneidade envolvem as 

multiplicidades de concepções de língua (gem) e de gramática e, conforme Silva et al (2010), 

para derrubar o ensino tradicional da língua são necessárias novas metodologias que 

reestruturem o ensino. 

Leva-se em conta, então, a formação de professores de Língua Portuguesa e 

abordagens teóricas para a Linguística Aplicada, a fim de refletir sobre a reorganização do 

ensino da gramática na contemporaneidade. 

Perante isso, Ilari (1992) identifica que o ensino de gramática na educação brasileira é 

apresentado pela Gramática Prescritiva, isto é, com base nas regras da Gramática Normativa 

como guia do bem falar, que considera a língua uniforme. Entretanto, Silva et al (2010) 

lembram algumas disparidades que marcam o Brasil: 

 

A despeito do que preconizam os manuais gramaticais, a heterogeneidade linguística 

está estabelecida no país e é influenciada tanto por fatores diatópicos, geográficos, 

quanto por fatores diastráticos, sociais. Devido ao acesso limitado à ampla e efetiva 

escolarização, as diferenças linguísticas tornam-se acentuadas e, sobretudo, cada vez 

mais distantes da norma culta. (SILVA et al, 2010, p. 978). 

 

 

A grande problemática se acentua quanto ao ensino e a variedade linguística da língua 

a ser ensinada pelo professor em sala de aula. Por isso, Silva et al (2010, p.979) defendem que 

―a língua (gem), além de se prestar ao ato comunicativo, configura a expressão do 
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pensamento, sendo, sobretudo, uma forma de interação humana, política e social.‖. Isso 

significa que o professor deve elaborar um planejamento que encaminhe o aluno a se 

apropriar da língua, mas valorizando sua condição linguística (social ou regional, por 

exemplo). 

De acordo com isso, estudiosos como Geraldi (1991), Possenti, (1992), entre outros, 

defendem o ensino multilíngue, da ―assimilação social‖ e/ou da ―integração social‖. Partindo 

disso, compreende-se que a escola tem papel transformador e inclusivo ―das variantes 

conviventes em nível de igualdade e de interesse [...]‖ da sociedade. (SILVA, 1997, p. 27). 

Silva et al (2010) entendem que os estudos linguísticos são auxílio aos professores 

para saber a melhor maneira de utilizar as variedades linguísticas em seus planejamentos de 

aulas. 

Todavia, há uma problemática sobre como os estudantes de graduação de Letras, 

futuros professores, aprendem sobre Linguística – em sua teoria – e a realidade de atuação em 

salas de aula. De fato, a teoria não se entrelaça à aplicação do ensino da língua por essa 

correlação não ocorrer na formação de professores. (NEVES, 2002).  

É necessário, então, que o professor relacione as concepções de linguagem ao ensino e 

características da gramática do português, afinal, é preciso que o aluno esteja em contato com 

esses estudos de maneira reflexiva e entenda as diferenças das variantes da língua, o que não 

acontece, segundo Silva et al (2010). 

Mencionam ainda o uso dos tipos de gramática e o foco de seus exercícios, ou seja, 

independente de utilizar uma Gramática Normativa ou Descritiva, as atividades estão 

resumidas as classificações e a metalinguagem. Isso significa que os conhecimentos 

adquiridos ainda não estão voltados para reflexão crítica sobre o funcionamento da língua e a 

estrutura dela. 

Porém, o professor espera que o aluno finalize a graduação com a aprendizagem sobre 

as teorias e utilize a língua e seus conhecimentos de maneira reflexiva. Cabe lembrar que 

todos esses conhecimentos adquiridos precisam ser postos em prática, ou seja, que o aluno 

(futuro professor) saiba como aplicá-los com seus futuros alunos nas salas de aulas e com 

diferentes culturas sociais e regionais. Entretanto, isso é tido como um impasse pelos novos 

professores e pelas próprias universidades na contemporaneidade. (SILVA et al, 2010): 

 

Em outras palavras, o que precisa ser, de fato, explorado nesse contexto é o estudo 

de métodos e técnicas que sejam capazes de desenvolver os conhecimentos 

linguísticos dos graduandos de forma eficiente, para torná-los verdadeiramente 

proficientes nas diversas variedades de uso de seu idioma a fim de que a 
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transposição didática seja realizada com segurança e clareza. (SILVA et. al, 2010, 

p.981). 

 

 

 Silva et al (2010, p.981) concluem que ―as pesquisas linguísticas comprovam a não 

homogeneidade da língua portuguesa‖. Devido a isso, os pesquisadores são favoráveis à 

existência de variedades linguísticas nas salas de aula, porém, entendem que não há técnicas 

ou metodologias específicas que os docentes possam ter como base. 

Avante isso, o texto traz apontamentos sobre as novas perspectivas de ensino de 

Língua Portuguesa de acordo com teóricos e os documentos oficiais. Os PCNs (1998, p.4) 

compreendem que o ensino se baseia na abordagem sociointeracionista da linguagem com 

definição de que:  

 

A língua é um sistema de signos histórico e social que possibilita ao homem 

significar o mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é aprender não só conhecer as 

palavras, mas também os seus significados culturais e, com eles, os modos pelos 

quais as pessoas do seu meio social entendem e interpretam a realidade e a si 

mesmas. (BRASIL, 1998, p.4). 

 

 

O documento vai contra ao ensino da Gramática Prescritiva, pois ela enfatiza o 

conteúdo de nomenclaturas, abrindo mão do contexto de uso da gramática da língua. (SILVA 

et al, 2010). Os documentos sugerem como início para a metodologia de ensino os 

conhecimentos linguísticos do aluno, valorizando as diferentes esferas sociais (BRASIL, 

1998). 

Nesse ponto, as atividades pretendidas devem ser interativas, a fim de que o aluno 

esteja envolto as diversas naturezas sociais e interativas da linguagem. Assim sendo, Silva et 

al (2010, p.982) resumem que o professor deve ter foco ―no objetivo de desenvolvimento e 

sistematização da linguagem interiorizada pelo aluno, incentivando sua verbalização e o 

domínio de outras utilizadas em diferentes esferas sociais‖.  

Nesse seguimento, e como já mencionado, Silva et al (2010) se fundamentam em 

teóricos como Possenti (1996, p.70) e este se posiciona com a ideia de que a língua já é algo 

internalizado. Para ele, já existe ―uma gramática na mente dos falantes que funciona como a 

fonte das formas linguísticas produzidas‖. Isso quer dizer que as escolas precisam ter como 

objetivo inserir novas metodologias que permitam os alunos a terem contato com as 

variedades desconhecidas por eles. 

Para outro autor (a), no caso de Neves (2002), a gramática deve ser entendida 

conforme o contexto de comunicação – ato de falar e compreender, por exemplo. Ela defende 
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que a estrutura gramatical deve seguir o contexto de uso da língua, pois apenas no campo das 

orações e sem contexto a gramática torna-se limitada em seus estudos. 

De acordo com isso, ela entende que a metodologia de ensino deve partir da escola, ao 

estimular novas experiências ao aluno com o objetivo de garantir o domínio linguístico em 

qualquer circunstância comunicativa. Conclui Neves (2002, p.263) que os alunos precisam 

perceber o porquê de estudar a gramática ―afinal se a finalidade do ensino é o bom uso da 

língua, parece evidente que se deva refletir sobre a língua em uso‖. 

Vieira e Brandão (2007) compartilham do uso da gramática através de resultados de 

pesquisas sobre os fenômenos linguísticos atuais da língua, utilizados, assim, como conteúdos 

em sala. Isso significa que a metodologia tem bases científicas com relação à língua. Mesmo 

assim, entendem que o aluno possui uma gramática internalizada – com análise e regras gerais 

-, mas que serão desenvolvidas em atividades de contextos da língua falada e escrita, 

propondo a reflexão do uso e as habilidades dela. Isso se dará através de atividades com 

estratégias que levem o aluno a reconhecer as variantes e dominá-las independente do meio 

que esteja inserido. 

O Quadro 5 ilustra, resumidamente, as diversas concepções da língua (gem), da 

gramática, um tipo de método em salas de aula e exemplos mencionados no artigo, conforme 

cada autor ou documento. 

 

Quadro 5 - A Língua Portuguesa: língua (gem), gramática, metodologia e exemplos práticos 

 

Fonte Concepção de 

língua(gem) 
Concepção de 

gramática 
Metodologia e 

prática 
Exemplos 

PCNs Perspectiva 

sociointeracionista 

de linguagem.  

Gramática 

Descritiva 

Saber linguístico 

do aluno como 

ponto de partida 

para o trabalho 

docente. 

Comparar os níveis 

semânticos, 

morfológicos e 

sintáticos de 

diferentes variedades 

linguísticas de 

diferentes línguas. 

Possenti Língua(gem) 

como forma de 

interação.  

Gramática 

Internalizada 

Exposição a 

extenso e variado 

panorama de 

dados. 

Comparar diferentes 

variedades da mesma 

construção, alterações 

numa oração e 

analisando os 

resultados, em função 

de distintos contextos 

e situações extra-

linguísticas. 

Neves Língua(gem) 

como instrumento 

de comunicação e 

como forma de 

interação.   

Gramática sob 

perspectiva 

funcional 

Promover 

experiências para 

o aluno para 

desenvolver 

domínio 

Analisar os elementos 

gramaticais e suas 

funções dentro do 

texto. 
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linguístico capaz 

de garantir a 

produção de textos 

adequados a 

diferentes 

situações. 

Vieira e Brandão Língua(gem) 

como instrumento 

de comunicação  

Gramática 

Internalizada e 

Descritiva 

Metodologia 

fundamentada em 

bases científicas 

considerando a 

dinâmica da 

língua e a 

adaptação das 

estratégias no 

nível pedagógico. 

Suscitar no aluno o 

reconhecimento sobre  

a variação inerente à 

língua; domínio das 

várias modalidades de 

uso e da modalidade 

culta. 

Fonte: Silva et al (2010). 

 

Segundo as propostas e perspectivas apresentadas, é notável que os autores não sejam 

favoráveis ao ensino de gramática com foco apenas na metalinguagem. Outro ponto 

comparativo entre eles é o entendimento sobre a aquisição da língua como algo inato. Dessa 

maneira, a escola tem a função, portanto, de promover novas metodologias para esse ensino, 

para que os educandos aprimorem a aptidão da língua. Sem esquecer a importância da 

oralidade e da escrita. Silva et al (2010) finalizam que os autores trazem novas propostas (ou 

caminhos) de como trabalhar a gramática na escola, faltando somente estudos que verifiquem 

a adequação dos novos métodos implantados nas práticas pedagógicas. 

Citam também a abordagem da linguagem entendida por Chomsky (1980) como 

inatista, isto é, que o ser humano – quando é inatista - possui uma capacidade própria de 

domínio da língua portuguesa, mesmo sendo complexa e analítica.  

 Silva et al (2010, p.986) entendem que não é preciso que conteúdos gramaticais sejam 

ensinados, afinal, ao ingressar na escola, ―a criança já possui uma gramática e já usa a 

língua‖. Então, suas habilidades linguísticas devem ser lapidadas, também em relação à 

expressão oral e escrita. Além disso: 

 

Outro ponto a ser trabalhado em sala de aula é a crescente conscientização dos 

alunos sobre aspectos envolvidos na expressão linguística e os usos que se pode 

fazer desses elementos, para que o aluno conheça as alternativas que a língua 

oferece para que ele possa se expressar. (SILVA et al, 2010, p.986). 

 

 

Uma perspectiva destacada por Silva et al (2010) é a discursiva, ou seja, do discurso, 

que constrói as relações sociais a partir da prática social diária. Significa dizer que o discurso 

pode ser um modo de representação ou modo de ação do mundo social. (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 92). Com relação a essa perspectiva e ainda sobre Fairclough (1995), afirma que a 
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concepção de discurso relaciona o texto ao mundo social através da interação. Isso porque 

qualquer texto e suas diversas interpretações estão subordinados ao contexto social. 

No que tange à gramática, o uso específico de termos da estrutura da oração, são 

escolhas pessoais, culturas e regionais que se concretizam dentro do texto. O aluno precisa ter 

contato com os gêneros textuais, pois proporcionará criticidade sobre os textos, além de 

ampliar o conhecimento das variedades linguísticas e as práticas sociais. 

Com relação ao ensino de gramática, também se pode citar a prática de pesquisa. 

Lobato (2003) apresenta três técnicas para o uso da gramática em sala de aula através, 

entretanto, da competência inerente do aluno. Elas são enumeradas pelo procedimento de 

descoberta, que o conteúdo específico é apresentado ao aluno, mas este irá descobrir o 

fenômeno gramatical, seus elementos e usos devido a sua competência linguística. 

Já a técnica de elicitação ―consiste na identificação, por parte dos alunos, e com a 

ajuda do professor, dos aspectos linguísticos envolvidos em um determinado contexto e na 

posterior tentativa de organização das regras depreendidas‖. (SILVA et al, 2010, p.990). A 

técnica de resultados é entendida pelo uso da língua e compreensão sobre os efeitos de sentido 

de construções gramaticais distintas. É uma técnica que visa à reflexão sobre as estruturas 

linguísticas. 

Então, é necessário pensar sobre as (possíveis) mudanças no ensino de gramática nas 

escolas, visto que a sociedade está inserida em um contexto contemporâneo. Para tanto, Silva 

et al (2010, p.991) enfatiza um ponto crucial para um novo processo de ensino-aprendizagem: 

―a conscientização dos docentes da necessidade de trabalhar, conscientemente, com base em 

uma abordagem de língua específica.‖. 

Os autores entendem que a abordagem pretendida parte das experiências da língua, ou 

seja, reflexão e/ou interpretação do aluno em variados contextos. Isso serve, por 

consequência, para a implantação de uma metodologia adequada ao conteúdo que será 

ensinado, conforme a prática de uso.  

 Silva et al (2010) concluem que a transposição de conhecimentos é pouco efetiva, 

pois há grande dificuldade em manter a reflexão dos conteúdos gramaticais e a metodologia a 

ser aplicada em sala de aula. E, embora os campos de pesquisa estejam em constante avanço 

da Linguística, entende-se que a formação de novos professores e as ementas curriculares da 

graduação de Letras possuem falhas na organização de ensino da gramática nas escolas.  

Para tanto, o artigo menciona o ensino da gramática de maneira ampla, mas 

relacionada aos conceitos de língua (gem). Esse ensino se tornaria eficaz se os professores 

adotassem uma didática e planejassem propostas que fizessem os alunos refletirem e 
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conhecerem as variedades linguísticas. De fato, até mesmo os professores tiveram um ensino 

mecanizado baseado nas regras gramaticais e, por isso, não elaboram aulas voltadas à 

interação e pensamento crítico dos alunos. 

Por isso, o artigo considera que a interação social é primordial para o sucesso na 

comunicação e, é claro, para o aprendizado. Entende que a gramática não precisa ser ensinada 

porque, ao entrar na escola, o educando já tem breve conhecimento e utiliza suas habilidades 

linguísticas conforme a necessidade. O artigo reitera que o período escolar tem função de 

desenvolver na criança a oralidade e a escrita já conhecidas por ela. 

 

4.2.3 - Ensinar gramática na escola? (2013) 

 

No texto de José Borges Neto (2013) sobre ―Ensinar gramática na escola?‖, o autor 

reflete sobre o ensino de gramática em Ensino Fundamental e Médio. Traz proposta de 

inclusão de método de iniciação científica das escolas para o uso da gramática tradicional 

como análise crítica das teorias, sem uso disciplinar da metalinguística. 

Neto (2013) explica inicialmente a compreensão dos conteúdos gramaticais como 

indicativo de escolaridade para indivíduos ditos como ―cultos‖, porque são importantes 

perante a sociedade. Isso significa que não ter entendimento da norma culta restringe a 

acessibilidade dos indivíduos em certos espaços sociais. 

O autor trata que esse tipo de conteúdo é menos relevante, visto que o aluno precisa 

ser letrado antes de fazer qualquer reflexão metalinguística. Afinal a língua nos cerca e esse 

tipo de estudo torna o ensino disciplinar. ―Não há, então, nenhuma razão plausível para que os 

estudos gramaticais sejam excluídos do ensino de português, desde que colocados em seu 

devido lugar e orientados para os fins adequados.‖. (NETO, 2013, p.70). 

Ele ainda entende que a estrutura da gramática e seu ensino trabalham a compreensão 

e produção de textos orais e escritos, através das habilidades de leitura e na escrita, como por 

exemplo, na redação. Assim, Neto (2013) conclui que o estudo de gramática (Morfologia, 

Sintaxe, Fonologia) ainda tem espaço nas escolas nas etapas de Educação Básica. 

A conclusão de Neto (2013) é que os linguistas são submetidos à gramática 

tradicional, ou seja, sustentam as teorias antigas sem mudanças de tais conceitos para a 

Língua Portuguesa na contemporaneidade. Isso afirma, então, o panorama de estudos 

gramaticais nas escolas apenas pela Gramática Normativa: 
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A gramática tradicional é apresentada aos alunos não como uma teoria da língua, 

mas como uma descrição objetiva da própria língua. Há, na língua portuguesa, 

adjetivos, preposições e partículas apassivadoras, e isso não se discute. (...) Resta ao 

aluno aprender o que lhe é apresentado, mesmo quando o que lhe é apresentado não 

tem qualquer coerência e consistência. (NETO, 2013, p.74). 

 

 

Dessa maneira, e conforme Neto (2013), o ensino de gramática deve ter como ênfase 

uma disciplina de iniciação científica de Língua Portuguesa para o Ensino Médio. Por outro 

lado, cabe pensar que os materiais didáticos, como gramáticas e livros, têm como base a 

gramática tradicional, o que dificulta a mudança nas teorias apresentadas aos alunos. 

Entende que a gramática está inserida no ensino das escolas há tanto tempo que é 

difícil modificar esse formato. Isso também pode ser consequência de conceitos e estudos 

através dos linguistas, pois eles estão ―presos‖ ao tradicionalismo e, portanto, buscam 

respostas nas abordagens que já são tidas como analíticas e tradicionais. 

Cabe ressaltar que uma possível mudança, no raciocínio de Neto (2013), deve estar 

entrelaçada ao desenvolvimento científico dos alunos sobre os fenômenos linguísticos. Isso 

leva a perceber que, independente da teoria, os educandos estarão acessíveis ao estudo 

abrangente da Linguística. Ele propõe que as escolas façam iniciação científica através da 

gramática tradicional, pois os alunos poderiam analisar criticamente a língua por meio da 

observação de fenômenos linguísticos com base nas teorias.  

O artigo acredita que a gramática ainda está presente nas escolas devido ao 

tradicionalismo histórico no uso de livros repletos de gramática normativa. Neto (2013) 

defende que a gramática pode permanecer nos planejamentos curriculares, mas que seja 

utilizada com finalidade, ou seja, no uso de um texto escrito ou em um contexto de oralidade 

para aprimorar habilidades necessárias para o dia-a-dia. 

 

4.2.4 Ensino de gramática: reflexões sobre diretrizes oficiais (2014) 

 

O artigo ―Ensino de gramática: reflexões sobre diretrizes oficiais‖ (2014), de Roseli 

Hilsdorf Dias Rodrigues põe em debate o ensino de português e o ensino de gramática de 

acordo com os PCNs da Língua Portuguesa. (BRASIL, 1998). Eles indicam uma nova 

concepção e desenvolvimento da língua no que concerne seu histórico do tradicional. 

Rodrigues (2014) se baseia nos PCNs que assinalam a definição de que a: 

 

[...] língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender não 

somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas apreender 
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pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as 

pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas (BRASIL, 1998, p. 20). 

 

 

Quanto ao texto, sob o pensamento de Bakhtin (1992), os gêneros discursivos 

precisam estar em evidência como objeto de ensino da educação, pois a dimensão discursiva, 

que pressupõe a interação, é um dos aspectos mais importantes para uma mudança no ensino. 

Já Geraldi (1999, p.27) cita que a linguagem possui abordagem sociointeracionista: 

 

[...] no quadro de uma concepção sociointeracionista da linguagem, o fenômeno 

social da interação verbal é o espaço próprio da realidade da língua, pois é nele que 

se dão as enunciações enquanto trabalho dos sujeitos envolvidos nos processos de 

comunicação social. (GERALDI, 1999, p. 27). 

 

 

É possível entender que o ensino de gramática não deve ser predominante no 

planejamento dos professores e das escolas, visto que o processo de ensino-aprendizagem se 

dá, linguisticamente, pela concepção sociointeracionista da linguagem. Contudo, não é correto 

dizer que a reflexão sobre a gramática não esteja inserida nesse processo. 

Ainda assim, os PCNs (BRASIL, 1998, p. 28-29) frisam que a análise linguística não 

deve partir de uma organização de conteúdos da gramática tradicional, porque é vista por 

aulas com atividades cansativas e desestimulantes. Isso é exemplificado com: 

 

[...] o estudo ordenado das classes de palavras com suas múltiplas subdivisões, a 

construção de paradigmas morfológicos, como as conjugações verbais estudadas de 

um fôlego em todas as suas formas temporais e modais, ou pontos de gramática, 

como todas as regras de concordância, com suas exceções reconhecidas (BRASIL, 

1998, p. 28-29). 

 

 

Então, é perceptível, como afirma Brandão (2000), que o processo de ensino-

aprendizagem precisa ser redirecionado a novas metodologias. Isso porque ―esse trabalho 

deve estar centrado no texto‖ (BRANDÃO, 2000, p. 17). Ela vai além explicando a 

abordagem sociointeracionista, explicitada como: 

 

Uma abordagem que privilegie a interação não pode estudar o texto de forma 

indiferenciada, em que, qualquer que seja o texto, vale o mesmo modo de 

aproximação. Uma abordagem que privilegie a interação deve reconhecer tipos 

diferentes de textos, com diferentes formas de textualização, visando a diferentes 

situações de interlocução. O reconhecimento disso tem levado os estudiosos da 

linguagem à busca de uma classificação dos diferentes gêneros do discurso 

(BRANDÃO, 2000, p. 18). 
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Rodrigues (2014) recupera a ideia de que a gramática tradicional em sala de aula 

precisa ser repensada. Seus embasamentos estão nos documentos oficiais e autores que 

entendem que, para o ensino, o principal é o uso de gêneros do discurso, pois o texto – 

independente de qual seja seu gênero – faz com que o aluno esteja inserido em um ambiente 

interacional. Isso conclui que tanto o falante quanto o interlocutor fazem parte do processo da 

comunicação, compreensões necessárias para evolução de novas concepções na educação. 

Ela concorda com autores e diretrizes que a gramática não deve ser priorizada, mas 

sim a interação entre participantes no processo de aprendizagem. Mesmo assim, enfatiza que a 

gramática da língua tem função reflexiva durante o processo, ainda se fazendo necessária, 

tratando-se, porém, de propostas que visem textos e envolvam os alunos pela interação. 

 

4.2.5 A gramática nas escolas hoje: como agem e como pensam os professores (2019) 

 

Sobre o ensino da gramática atualmente, foi analisado o artigo ―A gramática nas 

escolas hoje: como agem e como pensam os professores‖ (2019), publicação de Maria Claudete 

Lima, Camila Stephane Cardoso Sousa, Ana Célia Clementino Moura, a mais atual sobre o tema. 

Mostram a metodologia, a aplicação e os resultados da pesquisa sobre o ensino de 

gramática através de um formulário de questões pertinentes ao tema, na qual foram 

desenvolvidas com embasamento teórico em Neves (2003), a fim de certificar se esse estudo 

segue as orientações dos documentos oficiais. 

No meio acadêmico, Lima et al (2019, p.24) mencionam que ―há mais de vinte anos, 

os documentos oficiais recomendam um ensino de gramática pautado no texto‖. (BRASIL, 

1998; BRASIL, 2006; BRASIL, 2017). A ideia é entender se as constantes pesquisas 

modificaram a formação e planejamentos dos novos profissionais da área nas escolas. 

A fim de apreender esta temática, o problema é discutido por Alves (2017) que discute 

avaliações feitas no ano de 2015 em duas turmas de Ensino Fundamental. Como método se 

constatou indícios de como tem sido o ensino da gramática nas escolas concluindo que ―nas 

duas avaliações analisadas todas as questões de gramática foram de natureza de categorização 

e classificação‖ (ALVES, 2017, p.302). 

Já na pesquisa de Araújo, Souza e Lima (2018) foram feitas análise das concepções de 

linguagem como guia para o ensino de gramática/análise linguística por professores do Ensino 

Médio. (LIMA et al, 2019). Foi realizada uma entrevista com quatro professores através de 

um questionário no período de 2016 e 2017. Como conclusão resultou que: 
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Embora instituída como eixo de ensino, [a análise linguística] não foi abordada na 

mesma proporção que os eixos de leitura e escrita, ainda vigorando o estudo do 

componente linguístico à luz da norma e/ou da descrição estrutural, sem estabelecer 

uma relação com o plano textual enunciativo. (ARAÚJO, SOUSA FILHO; LIMA, 

2018, p. 288). 

 

 

Ainda assim, se tomou por referência Nascimento (2018) que fez a análise de um livro 

didático publicado em 1975, a fim de verificar se seguia as recomendações dos PCNs, do ano 

anterior, além de dois outros em 1998 e 2014. A autora concluiu que ―poucas foram as 

mudanças ocorridas no ensino de gramática após a implementação dos PCNs, prevalecendo, 

ainda, um estudo tradicional em detrimento de uma análise reflexiva da língua em uso‖. 

(NASCIMENTO, 2018, p. 4). 

Sendo assim, os resultados apontam para a manutenção das antigas orientações dos 

documentos oficiais e pesquisas referentes ao ensino de gramática nas escolas. No entanto, 

Lima et al (2019) confirmam que as pesquisas contribuem para o ensino na atualidade.  

 Lima et al (2019) visam a investigar a prática de ensino gramatical nas escolas 

perante duas décadas e com a aproximação de texto/gramática, apresentando também as 

orientações dos documentos oficiais. A abordagem da metodologia é de cunho quali-

quantitativo dispondo de embasamento teórico de Neves (2003). Por conseguinte, se aplicou 

um questionário com questões sobre o tema.  

Cabe ressaltar Geraldi (1984), importante nome no qual destaca os termos ―análise 

linguística‖, ―atividade epilinguística‖ e ―atividade metalinguística‖ adotados nos PCN‘s. 

(BRASIL, 1998, p.30). Porém, o autor entende que: 

 

O uso da expressão ‗análise linguística‘ não se deve ao mero gosto por novas 

terminologias. [...] Essencialmente, a prática de análise linguística não poderá 

limitar-se à higienização do texto do aluno em seus aspectos gramaticais e 

ortográficos, limitando- -se a ‗correções‘. Trata-se de trabalhar com o aluno o seu 

texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores que se destina (GERALDI, 

1984, p.74). 

 

 

Os PCNs do Ensino Médio não usam o termo ―análise linguística‖ porque utilizam 

uma ideia única de linguagem ao relacionar a Língua Portuguesa com outras linguagens. Por 

isso, suas orientações vão ao encontro das competências e habilidades respectivas ao ensino, 

dialogando com o ENEM em um aspecto de interação da linguagem: 

 

Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical e 

história da literatura, são deslocados para um segundo plano. O estudo da gramática 

passa a ser uma estratégia para compreensão/interpretação/produção de textos e a 

literatura integra-se à área de leitura. [...] A gramática extrapola em muito o conjunto 
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de frases justapostas deslocadas do texto. O texto é único como enunciado, mas 

múltiplo enquanto possibilidade aberta de atribuição de significados, devendo, 

portanto, ser objeto também único de análise/síntese. (BRASIL, 2000, p.18-19). 
 

 

Então, a BNCC (2017) segue com os eixos centrais para o ensino de Língua 

Portuguesa. São eles: leitura, produção de textos, oralidade (escuta e produção oral) e análise 

linguística/semiótica. A Base Nacional recupera o termo ―análise linguística‖ em: 

 

O eixo da análise linguística/semiótica, que envolve o conhecimento sobre a língua, 

sobre a norma-padrão e sobre as outras semioses, que se desenvolve 

transversalmente aos dois eixos – leitura/escuta e produção oral, escrita e 

multissemiótica – e que envolve análise textual, gramatical, lexical, fonológica e das 

materialidades das outras semioses (BRASIL, 2017, p. 80). 

 

 

Fica nítida para Lima et al (2019) a relação do documento quanto suas habilidades e a 

matriz de referência do ENEM. Mesmo assim, a BNCC (2017) recomenda a análise 

linguística/semiótica relativa à aplicação: 

 

No Ensino Médio, aprofundam-se também a análise e a reflexão sobre a língua, no 

que diz respeito à contraposição entre uma perspectiva prescritiva única, que segue 

os moldes da abordagem tradicional da gramática, e a perspectiva de descrição de 

vários usos da língua. Ainda que continue em jogo a aprendizagem da norma-

padrão, em função de situações e gêneros que a requeiram, outras variedades devem 

ter espaço e devem ser legitimadas (BRASIL, 2017, p.504). 

 

 

 Lima et al (2019), dialogando com a BNCC (2017), trouxeram como exemplo da 

gramática três tópicos que são abordados nos questionários aplicados aos professores no 

emprego do artigo, modo verbal e tempo verbal. A ideia foi buscar efeitos de sentido no uso 

dos artigos, já no modo verbal tem como enfoque todos os campos de atuação das habilidades 

do Ensino Médio, incluso 6º e 7º Anos de Ensino Fundamental. 

Na questão 2 do questionário, por exemplo, a intenção é analisar a capacitação do 

aluno em manter a relação entre o modo verbal e os sentidos relativos a ele sem aplicabilidade 

em sentenças. 

Ao contextualizar o que o documento normativo da BNCC (2017) apresenta em 

diferentes anos do Fundamental, percebe-se que as habilidades são desenvolvidas no recurso 

linguístico da produção escrita, na leitura e análise linguística/semiótica, o que necessita do 

domínio gramatical baseado nas nomenclaturas das questões propostas. (LIMA et al, 2019). 

Seguidamente Lima et al (2019, p.30) descreve a metodologia utilizada. A pesquisa 

teve o intuito de ―investigar as concepções e as práticas dos professores de Língua Portuguesa 
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em formação e em atividade em 2019‖. A pesquisa é do tipo survey
7
, de abordagem quali-

quantitativa e composta de 171 participantes. 

Para isso, a coleta de dados foi feita através de um questionário online contendo três 

(3) questões abertas e nove (9) fechadas com escala Likert
8
 de 5 pontos enumerados como: 

discordo totalmente - discordo - não sei - concordo - concordo plenamente. Tal questionário 

foi produzido pela ferramenta do ―Google Formulários‖ e disposto nas redes sociais para os 

alunos de Letras, Pedagogia e, também, professores de Língua Portuguesa. As respostas 

foram escritas anonimamente. (LIMA et al, 2019). 

De acordo Lima et al (2019, p.31-32), as questões da pesquisa se dividiram em 

categorias de análise elencadas por: ―noção de gramática‖, ―objetivo do ensino de língua 

portuguesa e de gramática‖, ―concepção sobre língua falada‖, ―estratégias de ensino de 

gramática‖, ―avaliação do curso‖ e ―noção de gramática contextualizada‖. 

Como análise e resultados encontrados, os dados revelam que a grande maioria dos 

participantes já admite ―a gramática como além de um conjunto de regras imutáveis‖. Outra 

parte entende ―como um conjunto de regras que devem ser observadas em qualquer situação‖. 

(LIMA et al, 2019, p.33). 

 Lima et al (2019, p.33) concluem que ainda existem professores com uma única 

interpretação da língua. Contudo, certa porcentagem indica o conceito ―flexível das regras 

gramaticais‖. Há disparidades com relação ao ensino de língua e de gramática e o uso da 

leitura e escrita, como também às práticas da linguagem. Neves (2003) declara esta 

contraposição, levando em conta os materiais de apoio e a análise linguística: 

 

Ficam os textos a documentar a variabilidade e a evolução da língua, e, a seu lado, 

as lições gramaticais a desconhecer variação e mudança, e desconhecer 

principalmente, a ampla faixa de liberdade que o falante tem, no uso da língua, para 

compor seus enunciados (NEVES, 2003, p.69). 

 

 

Os dados da pesquisa informam respostas relevantes para o estudo. Muitos 

participantes consideram útil o ensino de gramática, mas, para eles, esse ensino precisa 

assegurar o uso devido da língua materna e também condicioná-los a uma boa fala e escrita. 

(LIMA et al, 2019, p.34). 

                                                           
7
 É um tipo de investigação quantitativa que pode ser definida como uma forma de coletar dados e informações a 

partir de características e opiniões de grupos de indivíduos. 
8
 É um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em questionários, e é a escala mais usada em 

pesquisas de opinião.  
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De toda maneira, Lima et al (2019, p.34) concordam com a função da gramática no 

ensino ―ligada aos usos, o que naturalmente inclui a fala‖. Frente a isso, cabe levantar a 

importância desse ensino com o objetivo de nivelar o aluno a conhecimentos amplos e 

próprios em uma diversidade linguística e cultural. (NEVES, 2003). 

No que concerne à língua falada, nem todos participantes a dominam. Nos resultados 

também constam que um terço acredita que todo usuário a domina, o que tornaria 

desnecessário seu ensino nas escolas. Já um grupo minoritário pensa que a gramática serve 

―para levar o aluno a escrever melhor‖. (LIMA et al, 2019, p.35). Portanto, o conceito de 

língua falada não estaria interligado a gramática da língua, pois seria mais importante na 

norma formal e escrita. 

No aspecto de estratégias de ensino, algumas respostas correspondem às orientações 

mediadas pelos PCNs, o que inclui prática de produção e revisão de textos: 

 

Um dos aspectos fundamentais da prática de análise linguística é a refacção dos 

textos produzidos pelos alunos. Tomando como ponto de partida o texto produzido 

pelo aluno, o professor pode trabalhar tanto os aspectos relacionados às 

características estruturais dos diversos tipos textuais como também os aspectos 

gramaticais que possam instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade escrita 

da língua (BRASIL, 1998, p.80). 

 

 

Os resultados do questionário indicam, de maneira sucinta, um ensino 

descontextualizado da gramática por meio de atividades específicas como identificação de 

classes, funções em frases, preenchimento de lacunas, ou seja, através da leitura dos itens 

gramaticais e resolução de exercícios. (LIMA et al, 2019). 

É perceptível, então, que boa parte das respostas abrange a seleção gramatical para os 

textos em sala de aula. Seu uso, contudo, é visto como um pretexto para manter os itens 

gramaticais nos planejamentos. (LAJOLO, 1982; 2009). 

Com relação aos resultados da pesquisa, os alunos que propuseram o ensino por meio 

de leitura de gramáticas e resolução de exercícios retratam a discrepância entre teoria e 

prática. (LIMA et al, 2019). Aliás, os dados identificam resultados de Neves (1990) em sua 

pesquisa com 170 professores do Ensino Fundamental e anterior as publicações dos 

documentos de PCN e BNCC: 

 

O que verifiquei (NEVES, 1990a) é que os professores foram despertados para uma 

crítica dos valores da gramática tradicional, e, por isso, têm procurado dar aulas de 

gramática não-normativa, o que os leva a que as aulas de gramática sejam reduzidas 

a uma simples exposição de taxonomia (NEVES, 2003, p.114). 

 

 



69 
 

O uso somente de nomenclaturas limita o desenvolvimento das aptidões do aluno para 

a interação. Neves (2003, p.125) explica, além por entender que isso distancia do 

funcionamento da linguagem, pois "leva a uma descrença final sobre a validade da 

investigação gramatical‖. 

A pesquisa de Lima et al (2019) teve como objetivo avaliar a integração entre 

texto/gramática no ensino das escolas, no que tange aos documentos oficiais há mais de vinte 

anos. Para isso, foi necessário recorrer ao questionário aplicado em professores em atividade e 

em formação. Recapitula-se que os resultados indicam que não há grande diferença entre as 

opiniões em ambos. Uma boa parcela, então, demonstra tranquilidade aos conceitos e 

utilidades da gramática e objetivos referentes ao ensino da Língua Portuguesa. A maioria 

reconhece a flexibilidade das regras gramaticais, mas segue a ideia de estudo e uso delas. 

As informações obtidas durante a pesquisa ressaltam a dissonância do que alunos 

aprenderam na teoria e a aplicabilidade na sala de aula, e ainda dos planejamentos. De fato, 

são dados que contribuem para a análise do estudo e possíveis novas metodologias para 

profissionais na área a fim de melhorar o ensino da língua e proporcionar tanto a teoria quanto 

atividades dinâmicas de próximos currículos. 

O ensino de gramática é mencionado com base nos documentos oficiais, como PCNs e 

BNCC, que contribuem de maneira conjunta para atividades que envolvam a Língua 

Portuguesa e as Linguagens. Eles orientam o aperfeiçoamento das habilidades e competências 

específicas da língua, levando em conta também o estudo do ENEM. Os autores mencionam a 

Base Nacional, que indica a utilização das análises linguísticas em contextos gramaticais. E o 

ensino de Língua Portuguesa deve ser a partir das práticas da linguagem. 

 

4.2.6  Sintaxe e Ensino de Língua Portuguesa (2019) 

 

Sobre ensino de Língua Portuguesa e a abordagem dos documentos oficiais sobre a 

importância de gramática como sistema de regras, conta-se com a publicação sobre ―Sintaxe e 

Ensino de Língua Portuguesa‖ (2019), de Dalila Oliva de Lima Oliveira e Sandra Mara da 

Silva Marques Mendes. As autoras percebem que a língua nunca foi associada apenas pelo 

modo interativo, muito pelo contrário, sempre foi compreendida pelo uso adequado - ou não – 

no processo de ensino da gramática normativa das regras.  

Oliveira e Mendes (2019) compreendem que essa estrutura tradicional tem histórico 

no Brasil por ―[...] um traço equívoco da política linguística‖ com base em ―um ensino da 
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língua que postulava uma modalidade única do português – com uma gramática única e uma 

‗luta‘ acirrada contra as variações de pronúncia.‖ (HOUAISS, 1985, p. 25-6). 

Cagliari (2001, p.35) acredita que ―a língua portuguesa, como qualquer língua, tem o 

certo e o errado somente em relação à sua estrutura. Com relação a seu uso pelas comunidades 

falantes, não existe o certo e o errado linguisticamente, mas o diferente‖. 

O processo de aprendizagem ocorre nas escolas onde a escrita é evidenciada, 

ocultando a importância da oralidade nesse contexto interacional da educação. Mesmo assim, 

sabe-se que sua valorização é necessária para o uso real da fala cotidiana nas práticas da 

linguagem para evolução do aluno. 

Com relação ao assunto, os PCNs regem o ensino pela abordagem interacionista, 

também estudada e proposta por Mikhail Bakhtin ―[...] a língua constitui um processo de 

evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores.‖ 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p. 127 apud PARANÁ, 2008, p. 46). Essa abordagem 

relaciona a leitura, oralidade e escrita: 

 

A língua nos dá sempre várias alternativas, e saber uma língua ativamente e ‗utilizá-

la‘ como sujeito é em boa parte saber dizer uma coisa de muitas maneiras — 

inclusive, saber as pequenas diferenças de sentido e de condições de uso que essas 

várias maneiras implicam e supõem. (POSSSENTI, 1996, p. 94). 

 

 

Isso demonstra a multiplicidade da língua e a importância das relações interacionais 

para estabelecer comunicações efetivas em diferentes contextos e a função que a educação 

exerce em um processo evolutivo de aprendizagem. O autor Geraldi (2006, p.41) afirma que o 

ensino ―[...] mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um 

receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana‖. O ensino nas escolas, 

portanto, devem incentivar os alunos a se tornarem sujeitos como participantes e praticantes 

nas relações sociais e tal abordagem chama atenção para o aluno em relação a sua fala em 

diferentes contextos, buscando a adequação do ambiente relacional do indivíduo. 

Para tanto, o professor é facilitador na compreensão do aprendizado da linguagem, 

seja ela escrita ou falada. Afinal, o texto precisa ter clareza para entendimento individual do 

aluno. Nesse ínterim, os PCNs (1996) entendem que o professor tem função nesse processo de 

ensino condicionando o aluno aos contextos ideais e específicos. Algumas atividades podem 

ser exemplificadas como seminários, peças teatrais, produções orais de discursos que 

trabalham a dicção, entonação e postura. 
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Os parâmetros orientam o ensino em todas as áreas, mas no caso da Língua Portuguesa 

enfatiza o ensino de acordo com os aspectos linguísticos (orais ou escritos) e os aspectos 

extralinguísticos (contextos ou cultura).  

É dever da escola, portanto, ―[...] conhecer e respeitar as diferentes variedades 

linguísticas do português falado; conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia.‖ (BRASIL, 1996, p. 26). 

Já as DCNs destacam a abordagem interacionista especificando a ―[...] língua viva, 

dialógica, em constante movimentação, permanentemente reflexiva e produtiva.‖. (PARANÁ, 

2008, p. 48). Isso significa que a Língua Portuguesa precisa considerar em seu ensino ―[...] os 

aspectos sociais e históricos em que os sujeitos estão inseridos, bem como o contexto de 

produção do enunciado.‖ (PARANÁ, 2008, p. 49). Então, qualquer tipo de prática discursiva 

é importante para seu contexto. 

Oliveira e Mendes (2019) destacam no texto que o falante da língua precisa das regras 

para utilizá-las na interação durante uma comunicação, tal como o próprio interlocutor, o 

contexto e os aspectos pragmáticos do discurso. As autoras evidenciam o que os documentos 

falam sobre a teoria interacionista, ou seja, o uso da língua oral e escrita em contexto diário - 

ditada também por Mikhail Bakhtin. 

Desse modo, o ensino deve englobar a prática da leitura, oralidade e escrita articuladas 

à interação. A Língua Portuguesa, então, é orientada a um ensino mediante a oralidade e a 

escrita, mas também a contextualização da língua, por exemplo, em aspectos culturais e 

regionais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo foi desenvolvido em contexto de pandemia durante todo ano de 2020, mas 

com conclusão no início de 2021 ainda em contexto atípico. Algumas modificações foram 

necessárias para dar continuidade à pesquisa, porém, não interromperam o processo, 

tampouco a finalização e apresentação do trabalho. Com certeza, trouxe um novo formato de 

estudo cheio de dificuldades, mas com persistência e planejamento essenciais para o foco no 

final da graduação. 

Levando em consideração o tema apresentado neste trabalho sobre os documentos 

PCN, BNCC, LDB, DCN e o ensino de gramática no Ensino Médio, esta pesquisa  teve por 

objetivo investigar como eles orientam este ensino nessas turmas e como de fato esse ensino 

ocorre de acordo com publicações recentes. 
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O Referencial Teórico trouxe a importância de conceituações de termos como ensino, 

o Ensino Médio, o histórico da etapa na Educação Básica, e a gramática, para compreensão 

em embasamentos teóricos e a questão histórica da Língua Portuguesa. Também foi relevante 

acrescentar o estudo das políticas que condicionam o funcionamento da língua em uma 

sociedade e espaço. Houve também a apresentação de cada documento específico do trabalho. 

A metodologia indicou as características presentes no trabalho e demonstrou como 

pretendeu responder à pergunta de pesquisa. Através da coleta de dados foi detalhada a 

procura por palavras-chave necessárias para a escrita. Bem como explicar as escolhas que 

determinaram a preferência por cada publicação. A divisão do trabalho se deu em duas partes: 

a primeira enumera os quatro documentos resumindo um a um o que regem sobre o ensino da 

gramática nas escolas. 

A LDBEN indica o ensino em um processo que foque em uma habilidade específica 

para o aluno se inserir no mercado de trabalho. Por isso, propõe seguir o que já foi ensinado 

no Ensino Fundamental, apenas aprimorando o necessário. Conta com as questões 

socioculturais que envolvem a vida cotidiana do aluno como cidadão. A gramática de regras, 

então, não tem menção, pois a língua é vista como um todo. 

As DCNs fundamentam um ensino voltado aos princípios, por isso, orientam que as 

habilidades desenvolvam um crescimento individual dos alunos nessa etapa. Não há 

orientação sobre a gramática para ensino, somente se estiver inserida em contexto de 

atividades pedagógicas. 

Os PCNs propõem um ensino valorizado pela interdisciplinaridade e sem contestar a 

permanência das regras gramaticais, mas evidenciando a necessidade do contexto de uso delas 

para as competências linguísticas. A BNCC, mais recente, estimula o desenvolvimento dos 

campos sociais de atuação e as práticas da linguagem através do texto – e diversos gêneros. 

Ela orienta um ensino não tradicional, pois foca em exercer a comunicação de maneira 

efetiva, sem particularizar as regras da gramática, mas sim as linguagens e tecnologias.  

A segunda parte do trabalho enumera seis artigos, por ordem de publicação e o que de 

fato dizem sobre o ensino das gramáticas nas escolas. 

O primeiro artigo questiona o porquê ainda se ensina gramática nas escolas. A autora 

menciona Vygotsky, que caracteriza a gramática como pertinente nas relações mentais da 

mente humana, e ao mesmo tempo cita Bagno, defensor de uma educação crítica e reflexiva 

do ensino tradicional para um real aprendizado no início da etapa básica. 

O segundo artigo fala sobre o ensino na contemporaneidade, trazendo novas 

concepções de língua (gem). Conclui que os professores que se formam na área estudaram por 
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muito tempo a gramática tradicional e, por este motivo, hoje não montam planejamentos que 

têm como foco a interação e variedades linguísticas. Tem o raciocínio de que qualquer aluno 

já tem conhecimento prévio – mesmo que básico – sobre regras a serem utilizadas em uma 

comunicação habitual. Portanto, se tornando somente necessário aprimorar os aspectos de 

escrita e oralidade em contextos distintos. 

O terceiro artigo propõe para a temática o desenvolvimento de iniciação científica da 

gramática tradicional para que os alunos consigam refletir sobre fenômenos reais da língua, o 

que torna seu estudo mais concreto. 

O quarto artigo e de 2014 aponta que o ensino da gramática é conservador. Entende 

que o ensino da Língua Portuguesa precisa partir do texto inserido em contexto de interação, 

sem priorizar as regras gramaticais, mas também sem eliminá-las, pois têm seu valor para a 

aprendizagem. 

Os dois últimos textos, de 2019, são os mais recentes da pesquisa. Um traz 

informações de pesquisas que analisam historicamente se houve mudanças no ensino com 

relação ao texto. Conclui que a teoria e prática se confundem e precisam de metodologias 

atualizadas. A gramática da língua é orientada de acordo com os PCNs e BNCC referente às 

competências e aos contextos sociais de práticas da linguagem. 

O outro texto menciona a sintaxe da língua e defende a importância das regras em uma 

situação de comunicação, mas ainda salienta a abordagem interacionista na qual a oralidade e 

escrita se destacam. É perceptível, assim, que a Língua Portuguesa precisa se firmar nas 

práticas de leitura e nos contextos culturais e de variações da linguagem. 

Os dados analisados confirmam, em sua maioria, que o ensino de Língua Portuguesa 

se conserva na Gramática Normativa da língua de maneira histórica. Os documentos guiam 

um planejamento que envolve as Linguagens e a relação de interação e contexto para o aluno. 

Contudo, ele é pouco seguido, dando ênfase às regras ainda ensinadas como necessárias em 

sala de aula. 

Como mencionado, o ensino de gramática torna-se válido se planejado e aplicado de 

maneira contextualizada ao aluno, porém, as divisões das partes gramaticais são relevantes 

para desenvolver as estruturas fonéticas, de escrita e funções de enunciados linguísticos. 

A maioria dos autores das publicações e dos documentos oficiais entendem que a 

metodologia de ensino de Língua Portuguesa com foco na Gramática Normativa não se 

modificou nas últimas duas décadas. O que é possível concluir que, atualmente, o ensino 

mecanizado ainda se perpetua no planejamento curricular das escolas. 
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Portanto, esta investigação mostrou que a utilização de apenas regras gramaticais sem 

contexto usual para o aluno não gera evolução construtiva de aprendizagem no cotidiano de 

cada discente. É fundamental o enquadramento dessas propostas/teorias nas práticas. Porém, 

vale reforçar que o estudo da gramática ainda se faz necessário ao aprendizado das relações, 

funções e estruturas existentes para desenvolvimento da língua. 

É necessário, a fim de que estes questionamentos e proposições possam ser 

complementados, pensar em futuros estudos a partir de observações por meio de pesquisas 

que demonstrem as funções reais da gramática da língua no dia-a-dia de alunos no Ensino 

Médio, como também os recursos utilizados na elaboração de enunciados e na escrita a fim de 

averiguar a aplicabilidade da gramática nos contextos de comunicação.  

Nesse sentido, esta monografia constitui-se em ponto de partida no Curso de 

Letras da UERGS, sendo um TCC de primeira turma de formandos, para que isso seja 

refletido e que tenha continuação em discussão em sala de aula, ensino, extensão e pesquisa.  
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