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Resumo: 
 
 O estudo tem como proposta analisar o ensino da língua portuguesa na atualidade refletindo 
sobre o uso dos métodos tradicionais e construtivistas em sala de aula. Expõe também 
reflexão quanto às propostas dos PCNs que apresenta caminhos inovadores, nos quais, a 
valorização do pensar e dos conhecimentos prévios dos alunos são valorizados, tornando-se 
sustentáculos para um aprendizado vinculado ao estudo da gramática de forma 
contextualizada. Caracteriza-se como pesquisa bibliográfica tendo no suporte teórico; Bechara 
(2004); Neves (2005); Possenti (1998), entre outros, embora tenha sido acrescentado dados de 
um estágio supervisionado no ensino básico na disciplina de português, no ano de 2007. 
Portanto, o estudo evidencia que as melhores perspectivas no ensino de língua portuguesa, 
fundamentam-se em atividades discursivas e no uso dos textos como base da aprendizagem.  
 
 
Palavras-chave: Língua portuguesa, PCNs, Textos.  
 
 
Abstract 
 
The study analyzes the teaching of Language Portuguese today considering on the use of 
traditional methods and constructivist in the classroom. Explain also reflect on the proposals 
of the PCNs that presents innovative ways where the appreciation of thinking and prior 
knowledge of the pupils are valued, becoming support for a learning linked to the study of 
grammar in a context. This study is a bibliographic research having as theoretical support; 
Bechara (2004), Neves (2005); Possenti (1998), among others, although it has been added 
data from a supervised traineeship in elementary education in the subject of Portuguese, in 
2007 . Therefore, the study shows that the best prospects in the teaching of Portuguese, are 
based on discursive activities and the use of texts as the basis for learning. 
  
Keywords: Language Portugese, PCNs, text. 
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Introdução 
 
 

Os PCNs, base desse estudo, expressam o empenho em criar novos laços entre o 

ensino e a sociedade. Também, exprimem ideias “do que se quer ensinar”, “como se quer 

ensinar”, e “para quem ensinar”. Esse documento traz sugestões, e torna-se um pilar para a 

transformação de objetivos, conteúdos e didática do ensino de língua portuguesa. 

O ensino da língua materna vem sendo discutido e avaliado por muitos estudiosos da 

área. Um dos principais pontos de discussão é a forma tradicional, que a gramática é utilizada 

nas escolas. Considerando as ideias do construtivismo defendida por Piaget e Vygotsky, que 

nos leva a apontar o professor como o mediador do conhecimento, esse estudo traz uma 

reflexão versada nos PCNs, de que a diversidade de textos e do contato com eles, 

desfragmenta os conteúdos do ensino da língua portuguesa uma vez que, podem ser 

abordados de maneira reflexiva e crítica, dando ao aluno a oportunidade do contato com a 

linguagem oral, escrita e visual, objetivando, além da formação curricular, também a 

educação do cidadão. 

Na medida em que o aluno expõe suas percepções, opiniões e conhecimentos prévios é 

possível estabelecer um diálogo, e a troca de informações proporciona uma relação de se ter o 

professor como mediador e não mais sendo o detentor do saber conforme estabelece o ensino 

tradicional. Considerando que o aluno não chega à escola sem algum conhecimento da língua 

portuguesa, pois ele é falante dessa língua, o que a escola faz, é conferir-lhe possibilidades de 

conhecer a norma padrão, de modo que seja considerada a realidade do aluno. Nesse contexto, 

o ensino passa a ser direcionado a partir do que o aluno já sabe, ou seja, dos seus 

conhecimentos prévios.     

Desse modo, esse estudo tem como objetivo analisar o ensino da língua portuguesa na 

atualidade refletindo sobre o uso dos métodos tradicionais e construtivistas em sala de aula. A 

metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica com os autores Bechara (2004), Carretero 
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(2002), Cória (2007), Possenti (1998), Neves (2005); os Parâmetros Curriculares de Língua 

Portuguesa (PCN’s), entre outros suportes teóricos, embora tenha sido acrescentado dados de 

um estágio supervisionado no Ensino Básico na disciplina de português, no ano de 2007. 

Para exposição do estudo apresentamos inicialmente o tópico Reflexões acerca dos 

Métodos Tradicionais e Construtivistas, e posteriormente, Realidades e Perspectivas do 

Ensino de Língua Portuguesa. 

 Refletindo sobre Métodos Tradicionais e Construtivistas 

 

 

 No método tradicionalista a maior preocupação está em transmitir o conhecimento que 

a primeira vista deve se tornar cumulativo ao longo dos anos. No entanto, vale refletir que 

determinados conteúdos, principalmente os da gramática normativa, começam a ser estudados 

muito previamente já nos primeiros tempos da vida escolar, dando-se continuidade aos 

mesmos, à medida que se avançam os anos escolares. 

 O método construtivista, defendido pelos teóricos Piaget e Vygotsky, traz sua 

contribuição à educação, considerando principalmente que o aluno é capaz de aprender sem 

que tudo lhe seja ensinado, buscando valorizar suas próprias descobertas. 

 As regras tornam o aprendizado condicionado a "guardar na memória" ou seja decorar, 

e isso está ligado basicamente aos exercícios repetitivos que podem comprometer a 

criatividade do aluno, pois esse indivíduo fica exposto a um aprendizado modelo, quando na 

verdade o próprio ser humano é diferente um do outro, cada um tem experiências diversas, 

ninguém tem uma história igual a do outro, e diante dessa diversidade o momento da aula 

pode se tornar enriquecedor para alunos e professores, se for trabalhada a interação social, 

também, o diálogo, as trocas de ideias e explorar a participação do aluno que vem para a sala 

de aula com um conhecimento de mundo. Assim, 

 

Quando o aluno compreende em vez de memorizar, ele se torna capaz de 
raciocinar bem. Para Piaget, se o educando for solicitado a descobrir, em um 
contexto de atividades autônomas, os princípios, noções, implicações e 
relações existentes nos diferentes conteúdos, ele colocará problemas, 
pesquisará soluções e analisará dados, descobrindo, assim, o quanto é 
gratificante aprender. (CÓRIA, 2007, p. 146-147) 
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A valorização do pensar deve ser respeitada no processo de ensino aprendizagem, pois 

o aluno traz em si tanto a capacidade de adquirir o conhecimento, quanto da compreensão, 

como também, a de gerar experiências novas a partir da estimulação do pensamento.  

Desse modo, o conhecimento pode ser construído de várias maneiras. No método 

tradicional receber informação e retê-la na memória era fato habitual. O aluno era o objeto da 

escuta e o professor o transmissor do saber. Práticas de exercícios repetitivos eram as 

principais formas de conduzir aulas que não contavam com a participação e o conhecimento 

prévio do aluno. 

Com o ensino da língua materna não era diferente. Os professores de língua 

portuguesa ao ensinarem gramática na escola se posicionavam como repetidores da gramática 

normativa, sendo que eles próprios não dominavam a imensidade de regras. 

Para Carretero (2002, p. 44) é possível realizar um ensino expositivo que leve em 

conta às ideias prévias dos alunos e que, ao mesmo tempo, possa proporcionar-lhes 

instrumentos eficazes para a mudança conceitual. Cabe ao professor a responsabilidade de 

priorizar a liberdade de pensamento e expressão verbal do aluno e não a primazia dos 

conceitos e do “siga o modelo”, apenas. Logo,  

 

A tarefa da escola é a transformação do estado atual de desenvolvimento do 
educando. Ela deve conduzir ao patamar superior no processo de 
desenvolvimento. Vygotsky denomina zona de desenvolvimento proximal 
esse nível potencial de desenvolvimento que deve ser trabalhado pela escola. 
(CÓRIA, 2007, p. 158) 
 
 
 

Assim, o professor de Língua Portuguesa tem a responsabilidade de proporcionar aulas 

que levem o aluno a compreender o conteúdo ministrado, na perspectiva do aprender e não 

ensinar a decorar a gramática, mas também, a conviver com esse instrumento, indicando-a 

como uma ferramenta para auxiliá-lo a ter uma linguagem pautada no conhecimento 

sistematizado, mas de maneira que valorize o pensar do aluno por meio das atividades 

discursivas. 

 

 

Realidades e Perspectivas do Ensino de Língua Portuguesa 
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 Quando falamos do ensino de Língua Portuguesa nos dias atuais, logo apontamos para 

os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN’s, pois esse documento proporciona reflexões e 

garante a coerência do sistema educacional brasileiro entre todos os profissionais da educação 

das diversas localidades brasileiras.  

Os PCN’s destinam-se a educação básica, mas especificamente favorece o ensino 

fundamental, também, trata da educação pondo em evidência a formação do cidadão, e 

preocupa-se com a formação plena do desenvolvimento do educando, logo, esse documento 

passa a ser um referencial do ensino. Desse modo, falamos do ensino da língua portuguesa e 

da necessidade de torná-lo o mais próximo possível da realidade do aluno:     

tornando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade de 
ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o falante 
tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua Portuguesa 
correspondem, principalmente, as atividades discursivas: uma prática 
constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de produção 
de textos orais e escritos, que devem permitir, por meio da análise e reflexão 
sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e construção de 
instrumentos que permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua 
competência discursiva. (BRASIL, PCN’s, 1998, p.27)  

 
 

 

 A tipologia textual apontada nos PCNs apresenta caminhos adequados para dar ao 

aluno a competência dialógica, o pensamento crítico e a riqueza de detalhes oral e visual, 

possibilitando questionamentos e proporcionando situações em que o aluno poderá usar a 

crítica como ponto de partida para a construção do conhecimento. 

 Uma das propostas apresentadas nesse estudo tem como base a realidade do ensino da 

gramática na escola na atualidade. Assim, baseado no período de observação de um estágio 

supervisionado no Ensino Básico, relacionado a um curso de Licenciatura em Letras 

Português no ano de 2007, realizado pela autora desse estudo, citamos alguns dados coletados 

em sala de aula, afim de que possamos materializar as discussões sobre o ensino de língua 

portuguesa na atualidade, relacionando assim os conteúdos teóricos abordados na 

universidade no período de formação acadêmica com a prática na escola. 

O estágio supervisionado aconteceu numa escola pública em Aracaju-Sergipe, numa 

turma do 1º ano do ensino médio, horário vespertino. Foram cinco aulas de observação 

concretizadas no período de 26 de setembro a 03 de outubro de 2007, nos horários da 

disciplina de português. 

De acordo com as observações feitas durante o período de estágio supervisionado do 

ensino, percebeu-se a utilização de métodos tradicionais, com o uso de giz branco, lousa 
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verde e apagador por parte da regente nas aulas de língua portuguesa. Também, a aplicação de 

exercícios repetitivos, sem nenhum estímulo a criatividade dos alunos, que copiavam e 

respondiam o exercício proposto conforme o modelo sugerido sobre o assunto substantivo. A 

professora aplicou o exercício e sempre esteve atenta para responder alguma dúvida. Já os 

alunos ao responderem as atividades, se dirigiam a professora que fazia individualmente as 

correções nos cadernos de cada aluno.  

As aulas se sucederam sempre com a mesma metodologia, ou seja, o assunto da 

gramática era copiado no quadro, em seguida havia um exercício, que em seguida era 

respondido e corrigido pela professora em cada caderno. 

No último dia de observação podemos concluir que as aulas de língua portuguesa eram 

monótonas, sem conteúdos inovadores, sem uso de material apostilado ou até mesmo o livro 

didático, que segundo a professora titular, os alunos preferem não levar para a escola os livros 

que ganharam do Ministério da Educação (MEC), porque os livros são muito pesados.  

Assim, os assuntos são copiados no quadro pela professora, e não há reclamações por 

parte dos alunos, pelo contrário, percebeu-se certa conivência com a metodologia aplicada 

pela professora, tendo assim, alunos acomodados e sem muitas perspectivas de mudanças no 

ensino aprendizagem quanto às aulas de língua portuguesa. 

Desse modo, o uso da gramática normativa em escolas públicas, é um dos principais 

pontos de reflexão da construção desse estudo. O que se encontrou na prática, naquele período 

de estágio supervisionado, foram aulas tradicionais, fundamentadas na proposta 

tradicionalista dos chamados exercícios repetitivos, como também o conteúdo de um livro 

didático, copiado na lousa, como único recurso em sala de aula. Logo, mesmo diante das 

novas propostas citadas nos PCNs, as escolas tradicionais, ou melhor, os professores 

tradicionalistas, insistem em permanecer com os métodos do passado.  

Hoje, as escolas recebem uma clientela de alunos que convivem na era digital, faz uso 

da internet, conhece a praticidade dos meios de comunicação e a forma rápida com que as 

informações chegam até nós, contudo, a escola, e principalmente o contexto da sala de aula, 

nem sempre vem acompanhando os avanços que a humanidade está inserida. 

Naquela escola, por exemplo, havia 20 computadores com acesso a internet a 

disposição dos alunos, mas as liberações para uso destes recursos está condicionada a um pré-

agendamento. Durante o período em que cumprimos estágio no Colégio, a sala de informática 

não foi encontrada aberta. As informações sobre aquele local foram-nos fornecida pela 

professora regente de língua portuguesa, da sala na qual se fez a observação do estágio 

supervisionado citado nesse estudo. 
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 Desse modo, sabe-se que o aluno não chega à escola sem um conhecimento de mundo, 

pois a língua a qual pertence, é utilizada desde a infância. Conforme Marcuschi(2008, p. 56) 

“se alguém é falante de uma língua, ele domina as regras dessa língua”. Com isso, há uma 

gramática internalizada que diz o quanto esse indivíduo é capaz de entender e ser entendido 

sem sequer frequentar os bancos escolares. No entanto, é no convívio com a escola, que o 

estudante poderá interagir com outros colegas e participar da sociedade de maneira 

construtiva, desenvolvendo-se também intelectualmente, e tendo o contato formal com a 

norma culta da língua portuguesa por meio do ensino/aprendizagem. 

   Por conseguinte, constatamos que através do livro: “Por que (não) ensinar gramática 

na escola"; Sírio Possenti nos leva a uma reflexão, sobre a prática de ensino da língua 

portuguesa, colocando desde o papel da escola, até como trabalhar em sala de aula a partir da 

produção do aluno, 

 

talvez deva repetir que adotassem qualquer dúvida o princípio (quase 
evidente) de que o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, 
talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. 
Qualquer outra hipótese é um equívoco político e pedagógico. A tese de que 
não se deve ensinar ou exigir. O domínio do dialeto padrão dos alunos que 
conhecem e usam dialetos não padrões baseia-se em parte no preconceito 
segundo o qual seria difícil aprender o padrão. Isto é falso, tanto do ponto de 
vista da capacidade dos falantes quanto do grau de complexidade de um 
dialeto padrão. (POSSENTI, 1998, p.17) 
 
 

O autor explica que há um equívoco em não se perceber que menos com o domínio de 

outra forma de falar e escrever, desde que se aceite o que é mais evidente hoje; que a mesma 

língua possa servir para mais de uma função.  

De um lado, há obrigatoriedade da disciplina e o programa estabelecido a ser 

cumprido. O que percebemos são livros didáticos preparados para serem consumidos, sem 

que se tenha uma visão crítica do que se aplica. Do outro lado, há o aluno encarando a língua 

portuguesa como aquela teoria cheia de regras. No final do curso os alunos saem sem se 

lembrar das regras, sem saber como aplicá-las e não suportando o português. 

Sabe-se que o papel da escola é criar condições para que os alunos aprendam 

também às variedades que não conhecem. Dessa maneira, de acordo com Possenti (1998, p. 

63;72) devemos fazer uma reflexão dos três tipos de gramática de que se pode trabalhar na 

escola: a gramática internalizada (o que o aluno já conhece; a gramática descritiva 

(observações de ocorrência) e a gramática normativa (regras que devem ser seguidas).  
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Sendo assim, mediante essas perspectivas do ensino da gramática surgiu uma 

pergunta: que gramática estudar na escola? Neves (2006) responde em seu livro cujo título 

traz essa mesma indagação, no qual a autora tenta explicar a questão, através de pesquisas e 

estudos feitos por esta educadora. Neves considera que o termo gramática normativa "não 

reflete a verdade das coisas", porque não apresenta explicitamente marcas injustas da 

linguagem, ou seja, não diz explicitamente "faça isto" ou não use isto". Desse modo, "o 

primeiro grande problema é que, sem discussão (até nos trabalhos acadêmicos), a gramática 

tradicional é simplesmente chamada de gramática normativa, coisa que pode parecer estranho 

ao desavisado, “não reflete a verdade das coisas”. (NEVES, 2005, p.29) 

 Para Neves (2005, p. 50) "a unidade básica na análise da língua em funcionamento é o 

texto, cabe considerar a natureza dessa unidade que determinará a postura de análise e as 

bases de operacionalização". Nesse sentido, pode-se citar como base de reflexão do uso do 

texto e como objeto de análise, as aulas do estágio supervisionado do curso de 

Letras/Português citado nesse estudo, nas quais se pode perceber o quanto a metodologia 

aplicada pela professora de língua portuguesa, apresentou o ensino da gramática desvinculado 

da empregabilidade dos textos, portanto, longe de se ter momentos discursivos entre 

professora e alunos em sala de aula.  

 Também, a realidade da prática mostrou que os alunos estão na escola, ainda 

aprendendo gramática normativa, ou seja, regras gramaticais, a base dos conceitos e 

exercícios de fixação. Com isso, observou-se a necessidade da formação continuada do 

professor, para que se tenha um ensino pautado nas novas perspectivas do ensino da língua 

materna. Também, é necessário que o professor acompanhe as pesquisas em sua área 

linguística e busque pesquisar, estando atento aos estudos que vem sendo desenvolvido em 

língua portuguesa. A atualização do docente implica num ensino condizente com o tempo 

atual e com as novas propostas do ensino do português, hoje, baseado na gramática 

contextualizada. 

 Esse novo olhar, também abrange alguns aspectos citados por NEVES (2005) em 

pesquisas com professores que citou aspectos relevantes como: 

 

a) Os professores: 1) ganham mal; 2) trabalham muito (em geral, dois 
períodos em sala de aula); 3) trabalham em mais de uma escola; 4) não têm 
tempo de estudar, de ler, nem de exercer alguma atividade cultural; 5) não se 
consideram respeitados nem pelo governo nem pela sociedade nem pelos 
alunos. b) Os alunos: 1) têm problemas de comportamento; 2) são desatentos 
e dispersivos; 3) não têm dedicação aos estudos; 4) não valorizam a 
oportunidade de aprender em sala de aula. c) A instituição: 1) perde-se na 
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burocracia; 2) não tem papel aglutinador ou orientador; 3) não valoriza o 
professor; 4) não oferece condições para uma continuidade de trabalho, 
favorecendo a fragmentação dos programas”. (NEVES, 2005, p. 31). 
 

 

 A realidade escolar das escolas nas quais se realizou o estágio supervisionado do 

ensino em Aracaju-Sergipe, vinculado a um curso de licenciatura em Letras Português, se 

equipara a esses dados discutidos por Neves, pois, todos esses itens acabam refletindo na 

proposta de ensino aprendizagem ofertada naquela escola e constatada pela autora desse 

estudo por meio do estágio supervisionado do ensino do qual ela era graduanda. Outrossim, o 

problema da educação é geral, e nossos alunos vivenciam uma realidade que é a encontrada 

nas escolas brasileiras.  

 Assim, é necessário que haja investimento na educação, professores recebendo 

formação continuada, alunos acolhendo o novo na escola e principalmente, considerar que o 

ensino da língua materna sofre ao longo dos anos o processo de modificação, o que vem a 

contribuir com novas pesquisas que trazem novas perspectivas e possíveis avanços científicos 

na área.  

 Para o construtivismo é possível haver a construção do saber a partir da visão de 

mundo do aluno e do nível de desenvolvimento cognitivo, tanto quanto considerar também as 

condições de aprendizagem, que pode proporcionar o sucesso da aquisição do conhecimento. 

A forma tradicional valoriza os exercícios repetitivos e o ensino das regras por meio da 

gramática normativa. Essa prática é redirecionada nos PCNs, quando apresenta o uso do texto 

como forma de desfragmentar os conteúdos programáticos, contextualizando e dando a 

oportunidade de um ensino discursivo, reflexivo e crítico e não mais decorando conteúdos 

com aulas descontextualizadas numa estrutura apresentada apenas com o uso de livros 

didáticos que muitas vezes expõem estórias e narrativas longe do dia-a-dia do aluno. 

 A diversidade de textos apresentadas nos PCNs como forma de escuta e leitura 

contribui também para ampliar a competência discursiva e a produção textual, fato que 

modifica o momento da aula e proporciona um aprendizado pautado na construção do 

conhecimento e na visão de mundo do aluno, sem desconsiderar o saber já adquirido 

anteriormente. Nesse contexto, cita os PCN’s a diversidade de textos que podem ser 

trabalhados nas aulas de língua portuguesa propondo atividades discursivas por meio de 

textos orais, leitura e produção de textos, a saber:  

 

 Linguagem Oral Linguagem Escrita 
Literários Cordel, Causos e Similares, Conto, Novela, Romance, 
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Texto Dramático, Canção Crônica, Poema, Texto 
Dramático 

Imprensa Comentário Radiofônico, 
Entrevista, Debate, Depoimento 

Notícia, Editorial, Artigo, 
Reportagem, Carta do Leitor, 
Entrevista, Charge e Tira 

De Divulgação Científica Exposição, Seminário, Debate, 
Palestra 

Verbete Enciclopédico 
(Nota/Artigo), Relatório de 
Experiências; Didático(Textos, 
Enunciados de Questões), Artigos  
 

Publicidade Propaganda Propaganda 
Quadro 1: Gêneros privilegiados para a Prática de escuta e leitura de textos 
Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998 (Apud BRITO; MATTOS; PISCIOTTA, 2003) 

Com isso, a escola pode ter como objetivo, ensinar o português padrão proporcionando 

condições para que ele seja aprendido valorizando o aluno. Esse objetivo torna-se 

fundamental para que o professor se utilize de meios atrativos para ofertar um aprendizado 

interessante e inovador mesmo diante dos desafios que a educação brasileira enfrenta, pois 

conforme cita Bechara (2004, p.6) “tudo é válido na língua, desde que se logre comunicar-se”.  

 Vive-se num país em que o número de analfabetos é surpreendente. Pessoas que ao 

falar sua língua materna utiliza-se de mecanismos de praxe, que tornam a fala associada a 

valores culturais, sócio-econômico ou de determinados grupos e situações. Há falantes que 

usam dialetos não-padrões, mas nem por isso deixaram de ser entendidos, pois a convivência 

com outras pessoas que falam a mesma língua lhe proporciona condições de ser 

compreendido e entender o que se fala, ou seja, existe a comunicação. 

 Porém, é na escola que o indivíduo terá a oportunidade do convívio social e da troca 

de experiências com pessoas que pensam diferente ou igual a ele, e nesse contexto, deve ser 

considerada a excelente oportunidade do contato com o conhecimento formal da língua, que 

não só estará sendo apresentado pela pessoa do professor, mas também na aproximação com o 

meio educacional da escola e com a riqueza de informações disponibilizadas na diversidade 

das disciplinas ofertadas.  

 

 

Considerações Finais 

 

O estudo evidencia que as melhores perspectivas no ensino de língua portuguesa, 

fundamentam-se em atividades discursivas e no uso dos textos como base da aprendizagem, e 

não mais, apoiar-se no ensino tradicional, no qual o professor era o detentor do saber, e o 

aluno apenas um mero ouvinte que era treinado para fazer exercícios repetitivos. 
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 Também, esse estudo aponta análises e reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa 

vinculado a realidade do aluno, pois aprender a língua culta pode ser tão simples quanto 

conviver com seu uso, numa gramática contextualizada, apresentada com leveza dentro das 

condições de aprendizagem do aluno e considerando a proposta dos PCNs de Língua 

Portuguesa.    

 Ao que concerne às tarefas do professor, vale ressaltar que a sintonia com temas atuais 

e com o pensamento de pesquisadores na área da língua materna é de fundamental 

importância para que seja apresentado um ensino em conjunto com a realidade científica e 

discursiva do momento, não ficando em defasagem em relação a outros estados brasileiros. 

Por isso, é importante que o professor também seja um pesquisador da sua área de atuação, 

sobretudo levando para sua sala de aula temas atuais e cotidianos, que estejam próximos da 

realidade dos alunos. 

 Portanto, o ensino da língua materna é competência do professor de língua portuguesa, 

contudo, deve-se dar a esse profissional as condições mínimas necessárias para que ele exerça 

suas atividades em sala de aula e que esse docente atente para as necessidades de mudanças 

em suas aulas de língua portuguesa, valorizando as atividades discursivas com práticas 

constantes de escuta de textos orais, leitura de textos escritos e de produção de textos orais e 

escritos, conforme citam os PCN’s de Língua Portuguesa.  

Logo, a escola é a principal responsável pelo conhecimento formal, à medida que 

acolhe o aluno e se apropria de situações favoráveis para o crescimento e desenvolvimento 

intelectual de seus estudantes. E dentro dessa totalidade, ensinar a língua materna levando em 

consideração as propostas dos PCNs, passa a ser tão prazeroso quanto o ato de estudar e o de 

estar na escola, enfatizando assim, a formação plena do desenvolvimento do educando.   

 

 

 

 

_________ 
Nota: 

1 Especialista em Língua Portuguesa ;  Licenciada em Letras Português. Atualmente cursa Licenciatura em Letras Português/Inglês pela 

Universidade Federal de Sergipe(UFS); membro do Grupo de Estudos em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (UFS). E-mail: 

marleidedossantoscunha@yahoo.com.br 
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