
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  
 
(    )  COMUNICAÇÃO 
(    )  CULTURA 
(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 
( x )  EDUCAÇÃO 
(    )  MEIO AMBIENTE 
(    )  SAÚDE 
(    )  TRABALHO 
(    )  TECNOLOGIA 

 

ENSINO DE GRAMÁTICA, TRÊS PONTOS DE VISTA: LIVRO DIDÁTICO, PROFESSORES E 

ALUNOS 

 
MUNIZ, Vanessa Christine

1
 

RAUPP, Eliane Santos (ORIENTADORA)² 
 
 
 
RESUMO – Este trabalho se propõe a investigar como é realizado o ensino de gramática e que 
metodologias mais comuns são utilizadas nas aulas de Língua Portuguesa. Nossa perspectiva é a de que 
a língua é provida de um sistema imanente, próprio do sistema em si mesmo e que está a serviço dos 
sujeitos e, em potencialidade, pronto para ser ativado, mas, por outro lado, a língua comporta a dimensão 
de sistema em uso, de sistema atrelado à realidade histórico-social dos seus falantes (ANTUNES, 2009). 
Nesse sentido, ensinar Língua Portuguesa não pode restringir-se a ensinar gramática, mas precisa 
garantir o entendimento de como a gramática da Língua funciona. Em relação a essa questão, o trabalho 
apresenta abordagens contidas nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica (DCEs), a qual apresenta 
a análise linguística como um elemento importante para compreender como a Gramática da Língua 
funciona, “essa prática abre espaço para as atividades de reflexão dos recursos linguísticos e seus efeitos 
de sentido nos textos” (PARANÁ 2008 p 77). Dessa forma, num primeiro momento, será realizada a 
análise do livro didático destinado ao ensino médio, e, em seguida, a análise do livro didático destinado ao 
ensino fundamental, a fim de verificar os conteúdos gramaticais abordados nesses materiais didáticos e 
observar se a abordagem desses conteúdos garante ao aluno o domínio necessário dos assuntos 
propostos. Em seguida, serão elaborados questionários e aplicados aos professores com o intuito de 
compreender como estes professores utilizam e abordam o conteúdo dos livros em suas aulas e que 
metodologias empregam ao ensinarem tais conteúdos. Também será aplicado um questionário aos 
alunos, a fim de verificar suas dificuldades e aprendizagem.  
 
PALAVRAS CHAVE – Gramática. Ensino. Material didático. 
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Introdução 
 
Este trabalho é parte integrante do projeto “Estudos do texto em contextos de ensino e 

aprendizagem”, um Projeto de Extensão vinculado ao Laboratório de estudo do texto (LET), Lotado 
no Departamento de Letras da Universidade Estadual de Ponta Grossa e se propõe a refletir sobre a 
importância do ensino e aprendizagem da gramática da Língua Portuguesa.   
              De acordo com o Plano de Desenvolvimento da Instituição (PPI/UEPG, 2008-2012, p. 42), a 
graduação deve possibilitar o desenvolvimento de “(...) competências de longo prazo e a constituição 
de uma relação com o conhecimento que leve à efetiva leitura e ação crítica sobre seus 
fundamentos”. Além disso, ressalta também que a extensão, vincula a produção do conhecimento à 
prática social, permite uma relação transformadora entre as instituições de ensino superior e a 
sociedade (PDI, 2008-2012, p. 42, 43). Nesse sentido, o Projeto “Estudos do texto em contextos de 
ensino e aprendizagem” permite a efetivação de uma postura investigativa e autônoma dos discentes, 
uma vez que possibilita a interligação necessária entre ensino, pesquisa e extensão. 
              Para o desenvolvimento deste trabalho foi preciso compreender como surgiu a gramática. 
Ela teve origem há dois séculos antes da era cristã na escola de Alexandria, sendo os gregos os 
primeiros a se dedicarem ao estudo gramatical e às suas estruturas gramaticais com objetivo de 
preservar a pureza da língua grega que estava sendo contaminada por barbarismos. (LIMA, 2006, 
p.36). Essa preocupação em conservar a língua surgiu após a descoberta de diferenças na 
linguagem usada pela população em relação à língua clássica. Assim, segundo Bagno (1999,p.56), a 
gramática surgiu para investigar as regras da língua escrita e preservar a considerada forma “correta” 
e “elegante” da Língua Literária. 
              Neves (2002, p.49) aponta que o surgimento da gramática tinha por objetivo central a 
unificação de um padrão de língua escrita, mas essa unificação também se estendeu à língua falada, 
o que segundo Bagno (1999, p.149), acarretou alguns problemas como as diferenças das classes 
sociais. A linguagem utilizada por cada pessoa passou a ser um espelho de sua condição social, se 
alguém se utilizava da língua considerada padrão era considerado importante diante da sociedade, já 
os que se utilizavam de uma língua diferente desta sofriam preconceitos.  
             Quando pensamos em gramática, no sentido de um conteúdo a ser aprendido no ambiente 
escolar, pode-se observar que ela determina o certo e o errado e que continua com o mesmo objetivo 
de seu inicio, que é o de transmitir a língua prestigiada pela sociedade. Segundo Antunes (2003), 
“cabe lembrar que toda língua possui, para além da gramática, um léxico variado, que também 
precisa ser amplamente conhecido que significa dizer que a gramática sozinha nunca foi suficiente 
para alguém conseguir ampliar e aperfeiçoar seu desempenho comunicativo”. 
             O ensino de Gramática na perspectiva de Antunes (2003) deveria ser mais relevante, ou seja, 
deveriam ser selecionadas as regras e noções úteis para o uso social e funcional da língua, 
propondo-se uma gramática que tenha como referência o funcionamento efetivo da língua 
contextualizada, promovendo a produção e a análise de textos o mais frequente possível e é preciso 
também que a gramática que esteja sendo ensinada traga algum tipo de interesse para o aluno, 
estimulando-o a pesquisar e a estudar. Nesse sentido, os pontos de gramática “viriam por exigência 
do que os alunos precisam ir aprendendo, para serem comunicativamente competentes e, assim, 
construírem e interpretarem os diferentes gêneros, adequada e relevantemente (ANTUNES, 2009, p. 
39-40). 
             Ainda nessa linha de raciocínio, as DCEs (2008, p 78) apontam que “considerando a 
interlocução como ponto de partida para o trabalho com o texto, os conteúdos gramaticais devem ser 
estudados a partir de seus aspectos funcionais na constituição da unidade de sentido dos 
enunciados”. 
            No entanto, na realidade, esse ensino não tem sido priorizado, a ênfase na perspectiva 
normativa deixa de lado outros elementos que contribuiriam para a compreensão da linguagem, 
“perde-se, assim, a oportunidade de se fazer um trabalho de reflexão gramatical integrado à leitura, 
que considere o texto como unidade de sentido” (CEREJA, 2002, p 156). 
            O ensino de gramática é ministrado desde as séries iniciais por acreditar-se que o 
aprendizado dessa gramática só vai ser adquirido se for realizado desde o início da vida escolar. Mas 
a gramática se encontra presente antes mesmo da criança entrar na escola, no convívio social com 
adultos, em suas relações de comunicação, assim, mesmo que, inconscientemente, a criança já 
domina a Gramática, pois já sabe formar a estrutura de frases. Por exemplo, quando ela quer comer 
um pão, ela diz: “quero um pão” e não “um querer pão eu”.  
           O ensino de Gramática tem recebido inúmeras críticas uma vez que ainda consiste em decorar 
estruturas e aplicá-las em frases ou palavras soltas ou até mesmo localizá-las em textos. Outra 
questão a ser pensada é o fato de ainda acreditar-se que o estudo da gramática levará o aluno a ler e 
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a escrever melhor. Perini (2005, p 50), a esse respeito, destaca que os objetivos do ensino de 
gramática estão mal colocados: “quando justificamos o ensino de gramática dizendo que é para que 
os alunos venham a escrever (ou ler, ou falar) melhor, estamos prometendo uma mercadoria que não 
podemos entregar”. 
 
            Nessa mesma direção Perini (2006, p. 27-28) também destaca que:  
 
 

Ninguém, que eu saiba, conseguiu até hoje levar um aluno fraco em leitura 
ou redação a melhorar sensivelmente seu desempenho apenas por meio de 
instrução gramatical. Muito pelo contrário, toda a experiência parece 
mostrar que entre os pré-requisitos para o estudo da gramática estão 
primeiro a habilidade de leitura fluente e, depois um domínio razoável da 
língua padrão [...] Assim, para estudar gramática com proveito, é preciso 
saber ler bem – o que exclui a possibilidade de se utilizar a gramática como 
um dos caminhos para a leitura. 
 
 

              Para que o ensino de gramática contribua efetivamente para a formação do aluno em termos 
de desenvolvimento de sua competência comunicativa, é preciso que ele saiba o significado e a 
contribuição dessa aprendizagem para as suas práticas de interação social, para que mais tarde ele 
não declare tão naturalmente: que “a língua portuguesa é muito difícil” (SOARES, 1979, apud 
TRAVAGLIA; 1995 p. 229). É preciso que os professores também se conscientizem disso e não 
tratem a gramática como algo obrigatório de ser ensinado por estar no currículo escolar. Só assim o 
ensino de gramática será eficaz. 

 
 
Objetivos 

 
 
           - Refletir sobre a importância do ensino e aprendizagem de Gramática; 
 
            - Identificar a metodologia de ensino de Gramática em livros didáticos do ensino Fundamental 
e Médio; 
 
           - Conhecer a metodologia de ensino de Gramática utilizada pelos professores; 
 
           - Compreender como os conteúdos gramaticais nos livros de Língua Portuguesa são 
abordados; 
 

 
Metodologia 

 
             Primeiramente estão sendo realizadas leituras de teóricos relacionados com o tema de 
pesquisa, as quais irão possibilitar uma reflexão sobre como a gramática deveria ser abordada no 
ensino fundamental e médio. Além disso, uma análise de livros didáticos também será realizada, a 
fim de compreender como os conteúdos gramaticais são abordados e se os conteúdos presentes no 
livro do ensino fundamental são suficientes para garantir o domínio dos conteúdos tratados, 
posteriormente, no livro do ensino médio. 
             A etapa seguinte consiste na aplicação de um questionário para professores e alunos do 
ensino fundamental. 

 
 
 

Resultados 
 

             A partir das leituras realizadas pode-se perceber a importância de ensinar não só as 
estruturas e normas da língua, mas também qual função que cada elemento gramatical possui na 
constituição de sentidos dos textos, ou seja, possibilitar a construção e a compreensão dos diversos 
textos que circulam socialmente. Foi possível perceber também que é preciso redefinir o currículo do 
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ensino de português, pois a impressão que se tem é a de que não avançamos, pois sempre 
ensinamos as mesmas coisas, até coisas que os alunos já conhecem mesmo antes de ingressarem 
na escola. 

 
 

Conclusões 
 
Ainda não há conclusões em relação ao tema da pesquisa, pois a análise dos livros e a 

aplicação dos questionários serão realizadas posteriormente. 
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