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RESUMO 
 
O presente artigo tem como principal objetivo analisar o ensino de Língua Portuguesa sob a 
diretriz da gramática normativa, identificando sua ineficiência e sugerindo novas práticas 
mais eficazes. Para tanto, o estudo fora embasado em registros empíricos feitos em pesquisa 
de campo, realizada pelos graduandos da disciplina “Laboratório para o ensino de Língua 
Portuguesa”. Assim, traça um levantamento de inúmeras falhas presentes em seu ensino; em 
seguida, salienta os principais equívocos comumente cometidos, como a correspondência 
entre Língua Portuguesa e a gramática, que ficou evidente através de questionários aplicados 
para alunos do ensino regular, cujas respostas comprovaram tal engano. De modo que o 
cabedal teórico consultado vem a corroborar com a necessidade de mudanças no ensino de 
língua materna.  
 
Palavras-chave: Novas práticas educacionais. Língua Portuguesa. Gramática Normativa.  
 
ABSTRACT  
 
This article has as main objective to analyze the teaching of Portuguese language under the 
guidance of normative grammar, identifying inefficiency and suggesting new practices more 
efficient. Thus, the study was grounded in empirical registers made in field research 
conducted by graduate students of the discipline "Laboratory for the teaching of Portuguese 
language." Thus, traces a survey of numerous faults present in his teaching, and then 
highlights the main mistakes commonly made, and the correspondence between the 
Portuguese language and grammar, that was evident through questionnaires applied to regular 
students, whose responses proved such a mistake. So that the field theoretical consulted 
further supports the need for changes in the teaching of the mother tongue.  

 
Keywords: New educational practices. Portuguese. Normative Grammar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como parte das aspirações da disciplina de Laboratório para o Ensino de Língua 

Portuguesa, ministrada pela Professora Esp. Mônica Maria Soares Rosário, o presente 

trabalho é o resultado da análise empírica, realizada em campo e edificado a partir de 

sucessivas observações de aulas de Português em diversas escolas públicas do estado de 

Sergipe. 

A metodologia do trabalho obedeceu à seguinte sequência: a princípio, os 

discentes da disciplina adquiriram a autorização para observar aulas da escola através de 

ofício emitido pela docente da disciplina. Em consulta com os coordenadores pedagógicos, 

foram agendados os horários equivalentes às aulas desejadas e, por fim, os alunos partiram 

para a análise propriamente dita. A pesquisa obedeceu, criteriosamente, ao limite da 

observação, de forma que não coube aos graduandos o papel de interferir no andamento de 

cada aula analisada. 

Basicamente, os critérios pertinentes de atenção voltaram-se ao conteúdo, ao 

interesse dos alunos, à maneira como as aulas são ministradas e à metodologia do docente, 

entretanto, os resultados obtidos nos registros permitiram uma visão muito mais ampla do que 

fora planejado inicialmente. Assim, uma vez concluídos os relatórios, tornou-se possível fazer 

uma estatística percentual dos diversos registros levantados, bem como reunir um suporte 

teórico que propiciou a confecção de sugestões pertinentes a serem aplicadas na sala de aula, 

visando a uma melhor qualidade no ensino de língua materna. 

 

2 OBSERVAÇÃO DE AULAS DE PORTUGUÊS EM ESCOLAS DE SERGIPE 

 

A pesquisa reuniu 25 relatórios, organizados por acadêmicos, que cobriram os 

acontecimentos de 68 aulas de Língua Portuguesa, distribuídas do 2º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, em escolas públicas e filantrópicas de Aracaju e em 

cidades interioranas de Sergipe. Numa primeira leitura dos registros levantados, foram 

identificadas diversas ocorrências comuns nas observações e, assim, tornou-se possível fazer 

um levantamento de critérios a serem investigados. Como não houve, a princípio, um padrão 

fixo a ser seguido, coube a cada observador a liberdade para selecionar os fatos mais 

pertinentes de serem descritos.  

 Quanto ao critério aula diferenciada, apenas 17% apresentaram esta 

característica; Já quanto a participação dos alunos na aula fora detectada em apenas 19%. 
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Diversos relatórios apontaram inúmeras interrupções durante as aulas, em 28% ficou 

evidente que a desconcentração da turma, ou mesmo a falta de organização da equipe escolar, 

comprometeram o andamento do cronograma previsto de ser apresentado aos alunos.  

É válido salientar que domínio de classe esteve presente em menos da metade dos 

casos, apenas 42%; e o domínio de conteúdo só esteve acentuado em 28% deles. Ainda que 

diversas orientações direcionem os professores para o ensino de língua engajado com 

atividades de leitura e oralidade, apenas 19% das aulas estavam baseadas nesta metodologia. 

Os registros evidenciaram que 32% das aulas observadas estavam pautadas no uso do livro 

didático, já o método tradicional do uso do quando e giz estivera presente em 44% delas. 

 Enfim, diversas são as características possíveis de serem estudadas, porém, o 

grande intuito das observações vem a centrar-se no critério prevalecimento da gramática 

normativa, que alcançou o índice de 67% dos registros feitos pelos observadores, ou seja, das 

68 aulas assistidas, 46 continham o ensino embasado deliberadamente na gramática da norma. 

Em contrapartida a este dado, esperou-se obter registros do ensino de gramática baseado 

numa contextualização ou numa visão da língua, tal como ela é utilizada no cotidiano, 

contudo, apenas uma aula apresentou vestígios desses princípios. 

Há muito tempo já se discute acerca do ensino baseado no método normativo, em 

que a gramática é tida como prioridade da aula de Língua Portuguesa. Entretanto, fica cada 

vez mais claro o quanto a abordagem sustentada na norma é insuficiente para fazer com que 

os alunos sejam hábeis leitores ou mesmo que estejam aptos a usar a escrita com fluência. O 

registro das inúmeras aulas observadas evidencia um ensino decadente, estagnado, sem efeito 

e sem respostas positivas por parte dos alunos, o que faz com que a Língua Portuguesa 

adquira uma falsa imagem de matéria complexa e incompreensível. “As gramáticas 

tradicionais nos dão uma impressão de exaustividade às custas de uma extrema 

superficialidade e vagueza.”(POSSENTI,1996, p.86) 

Notadamente, a ocorrência mais comum nas aulas em análise foi a predominância 

do ensino tradicional, pautado no conteúdo gramatical, sobretudo limitado ao Livro Didático, 

também presente na grande maioria das aulas. “Como a tradição era seguir à risca, lição por 

lição, os livros didáticos, o professor ‘aprendeu’ a não ‘criar’, a não inventar seus programas 

de aula.” (ANTUNES, 2003, p. 108). Um outro fator comumente observado foi a indisciplina 

na sala de aula, proveniente da ausência de domínio de classe por parte dos docentes. A 

observação permitiu a conclusão de que o domínio de conteúdo tido pelo docente não 

pressupõe domínio de classe, ou seja, não assegura a apreensão do assunto pelos discentes. O 

exagero no eruditismo e o excesso de metalinguagem comprometeram substancialmente o 
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entendimento daquilo que o professor se propôs a ensinar. Vale salientar que na maioria das 

aulas em que o docente se utilizou de uma metodologia diferenciada, a resposta dos alunos foi 

positiva quanto à aprendizagem adquirida. Lamentavelmente, o método mais eficaz no ensino 

de Língua Portuguesa, baseado na leitura e na exploração de textos, foi registrado em poucas 

aulas observadas. 

 

3 LÍNGUA PORTUGUESA NÃO EQUIVALE À GRAMÁTICA 

 

O trabalho incansável dos estudiosos de Língua Portuguesa, no Brasil, tem sido 

voltado para uma transformação no ensino, a fim de torná-lo eficaz e efetivo, sobretudo para 

os estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Diversas pesquisas de observação, como as 

expostas no presente artigo, bem como teorias e estudos do assunto, apontam o ensino 

puramente normativo como o principal responsável pelo insucesso na aprendizagem, no que 

concerne ao bom uso da língua. 

 É assim que se torna fundamental refutar a ideia de que a Língua Portuguesa 

equivale à gramática. “Para muitas pessoas, das mais variadas extrações intelectuais e sociais, 

ensinar língua portuguesa é a mesma coisa que ensinar gramática” (POSSENTI, 1996, p.60). 

Na realidade, é decepcionante identificar que esta concepção não está completamente 

equivocada, pois, de fato, inúmeros profissionais, bem como diversas instituições, põem esta 

equivalência na prática. Ora, “(...) o domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa o 

domínio de uma metalinguagem técnica” (POSSENTI, 1996, p.53) e os estudantes precisam 

sentir-se livres para explorar sua linguagem e provar a aplicabilidade dos conteúdos que 

aprendem na escola, embora existam aqueles que “(...) só acreditam que estão estudando a 

língua se a disciplina gramática estiver no começo, no meio e no fim de todos os programas 

de estudo” (ANTUNES, 2007, p. 32) 

Quando se discute esta transformação no ensino, não se pode ignorar o papel dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCN (1998) reservam especial espaço para orientar o 

professor quanto ao ideal a ser ensinado na escola, já que Língua Portuguesa não se esgota na 

Gramática, deve se desmitificar o padrão do certo/errado e investir na ideia do 

adequado/inadequado, no respeito às falas dialetais, ao regionalismo, etc. Não se trata de 

extinguir o conteúdo gramatical, mas de se identificar o melhor meio de fazê-lo. Quanto à 

gramática, apontam os PCN (1998): 

 
(...) ensinada de forma descontextualizada, tornou-se emblemática de um 
conteúdo estritamente escolar, do tipo que só serve para ir bem na prova e 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 

 

5 
 

5 

passar de ano – uma prática pedagógica  que vai da metalíngua  para a língua 
por meio de exemplificação, exercícios de reconhecimento e memorização 
de nomenclatura.”   (PCN, 1998,p.39)  
 

Além da crítica que traz ao ensino metalingüístico, os PCN fazem um 

levantamento de sugestões bastante eficazes quanto ao ensino de Língua Portuguesa, as quais, 

se somadas às ideias dos autores aqui trabalhados, são instrumentos fundamentais para o 

profissional que enveredar para o ensino dessa disciplina. 

Após tal levantamento do cabedal teórico que envolve a temática, pretende-se 

garantir uma comprovação empírica referente às críticas já expostas, assim foi realizada uma 

pesquisa em campo4, a qual permitiu verificar quão informados os alunos estão quanto a 

diferenciação entre Gramática e Língua Portuguesa. 

Foram selecionados discentes de séries diferentes para responder as seguintes 

perguntas: 1) Para você o que é gramática? 2) Como você definiria Língua Portuguesa? Uma 

vez recolhidos os questionários, pôde-se partir para avaliação das respostas. Logicamente não 

houve o intuito de julgar grafia, concordância ou sintaxe, apenas o caráter semântico foi 

pertinente. Como resultado, não se identificou em nenhuma das respostas uma diferença 

nítida entre Gramática e Língua Portuguesa, o que serviu para corroborar com as concepções 

aqui descritas, assim, de fato, ambas estão sendo concebidas como sinônimas. Nas respostas 

nas quais os alunos apresentaram alguma diferenciação entre os dois termos, comumente eles 

associavam a gramática como o conteúdo abordado nas aulas da escola e a Língua Portuguesa 

como o meio utilizado para comunicação no âmbito social, da vivência dos brasileiros.  

Para refutar tal concepção errônea, a presente análise enfatiza as críticas já 

lançadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, onde se discute a inserção da diversidade 

de textos como melhor método para ensinar Língua Portuguesa. Principalmente os textos que 

circulam na sociedade como jornais, revistas, receitas propagandas, etc, provam o quanto a 

Língua está presente na vida cotidiana de todos que a utilizam. 

 

4 ALGUNS EQUÍVOCOS EM RELAÇÃO AO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E À 

GRAMATICA NORMATIVA 

 

                                                           
4
 A pesquisa foi realizada em Aracaju e em três escolas no interior de Sergipe, na cidade de Lagarto, Escola 
Estadual Dr. Evandro Mendes, Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário e Escola Estadual Prof. 
Abelardo Romero Dantas, uma contemplando o Ensino Fundamental menor, outra oferecendo o Ensino 
Fundamental maior e, por fim, outra de Ensino Médio 
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São muitos os enganos em relação à Gramática e ao ensino de Língua Portuguesa. 

Inclusive, Antunes (2007) constata vários, dentre eles: o de que basta saber gramática para 

falar, ler e escrever com sucesso; a predominância da prescrição, preocupação apenas a com  

marcação do certo e do errado; o fato de as aulas de língua materna não terem apoio em textos 

reais; a crença de que explorar classificações e nomenclaturas é estudar gramática e o mito de 

que a norma culta é a única linguisticamente válida. 

Acredita-se que quem tem o domínio da norma padrão consegue falar, ler e 

escrever com propriedade. Entretanto, isso não é verdade, nem todos que possuem o domínio 

da norma culta conseguem se expressar, ler ou escrever bem, e vice-versa. De fato a 

gramática normativa é importante, até porque não há língua sem gramática, só que para 

conseguir ter um bom desempenho nessas atividades também é preciso ter outros 

conhecimentos: de mundo, recursos de textualização, criatividade, criticidade, coerência, 

entre outros. 

Vale ressaltar que, com a predominância de um ensino prescritivo, a preocupação 

de muitos professores passa a ser somente indicar o certo e o errado.   Não obstante, este não 

pode ser o único foco, pois a língua vai muito além, é preciso valorizar as ideias dos alunos e 

a sua criatividade. Corrigir é necessário, mas não pode ser o único objetivo. “Toda a questão 

linguística vai além de construir um simples rol de palavras e regras; é, portanto, mais que um 

inventário de erros e acertos.” (ANTUNES, 2007, p. 91) 

Além disso, é preciso ter muito cuidado para não frustrar os alunos com a maneira 

de corrigir esses desvios da norma culta, pois: 

 
Tratar esses usos inadequados como marcas de incompetência ou “burrice” 
produz como único resultado a resistência do aluno, que tenderá a achar-se 
“fraco” ou sem “capacidade” para aprender português, assumindo como real 
o preconceito que lhe é atribuído. (POSSENTI, 1996. p.87) 

 

Outro grande equívoco é ensinar Língua Portuguesa sem apoio em textos reais, de 

modo que as frases usadas na gramática são, em sua maioria, distantes da realidade do aluno e 

na prática, a maioria dos docentes usa essas mesmas frases, só que elas são 

descontextualizadas e em nada contribuem para a prática da interpretação de texto. Isso torna 

as aulas cansativas e desinteressantes. 

É fato também, que a maioria das aulas de Língua Portuguesa é voltada para o 

incentivo ao registro das nomenclaturas, o que leva aos professores a crer que estão ensinando 

gramática.   As regras gramaticais são as normas que prescrevem como deve ser ou não o uso 

da língua em determinados contextos, e Irandé afirma: 
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As nomenclaturas gramaticais como o próprio nome indica, dizem respeito 
aos nomes que as unidades gramaticais têm. Funcionam como rótulos, como 
expressão de designação, para que a gente possa, quando necessário, falar de 
todas elas chamando as por seus nomes, embora também expressem 
determinada visão dos fatos que designam. (ANTUNES, 2007, p.78) 

 

Ainda convém lembrar que o ensino de nomenclaturas começa desde as séries 

iniciais, só que não deveria ser assim, porque nesse período acontecem os primeiros contatos 

da criança com o mundo da linguagem, e se este for bem apresentado permite reflexões e 

admirações. A metalinguagem, exclusivamente, causa estranheza e faz com que o aluno 

desgoste de um estudo de uma ciência com a qual convive diariamente. As lições e atividades 

propostas para a fixação desses conteúdos gramaticais, geralmente são exaustivas e cheias de 

superficialidade, não exploram o raciocínio do aluno e, como afirma Possenti (1996), quando 

o professor se utiliza de exercícios repetitivos, longas cópias, preenchimento de espaços 

vazios é porque ele acredita (saiba ou não) que não existe diferença entre os homens e os 

animais em nenhum domínio de aprendizagem ou mesmo de comportamento. 

Além disso, a gramática como é usada na escola torna-se inflexível com um fim 

em si mesma, de modo que as nomenclaturas e regras gramaticais são decoradas – e não 

apreendidas - pela maioria dos alunos com intenção apenas de fazer as avaliações propostas 

nas escolas. A gramática deveria ser um meio destinado a preencher uma finalidade, visto 

que, só assim poder-se-ia trabalhar a capacidade expressiva do aluno e o conhecimento das 

normas gramaticais e da língua materna em si. 

 
Fazendo do estudo da gramática um fim em si mesma, pôde-se facilmente 
observar  que atividade nem ministrava  aos alunos, através do conhecimento 
das normas gramaticais, o conhecimento da língua, nem tampouco a 
habilidade expressiva. (BECHARA, 2001.p.39) 

 

 O educando precisa conhecer a norma padrão como uma das possibilidades de 

uso da língua da qual ele poderá lançar mão em vários momentos formais do cotidiano. Na 

verdade, todos que se comunicam já sabem a língua materna, então como afirma 

(POSSENTI,1996.p.33) “sobrariam apenas coisas inteligentes para fazer na aula, como ler e 

escrever, discutir e reescrever, reler e reescrever mais, para escrever e ler de forma sempre 

sofisticada etc.”  

E quanto à afirmação de que a norma padrão é a única linguisticamente válida é 

um mito. Ela corresponde sim à representação mais prestigiada socialmente, por conta de uma 

questão histórica, tendo em vista que durante muito tempo apenas as classes mais favorecidas 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 

 

8 
 

8 

tinham acesso à formação escolar. Essa afirmação está pautada em uma convenção social e 

não em conhecimento linguístico. Para este, todas as variações são legítimas e é preciso saber 

quando usá-las. Como concebe Bechara (2001) o falante precisa ser poliglota em sua própria 

língua, pois ele deve saber se portar de maneira adequada para cada situação. Por exemplo: 

em situações formais de oralidade ou escrita se faz necessário o uso da norma padrão, já em 

contextos de conversas informais, não há esse rigor.  

Nota-se, pois, que a gramática normativa é muito importante. No entanto a 

maneira como vem sendo usada não dá muitos frutos. Os alunos não desenvolvem um 

raciocínio lógico, nem crítico e nem mesmo aprendem as próprias regras gramaticais. Às 

vezes até dominam as normas teoricamente, mas não conseguem pô-las em prática, daí a 

grande necessidade de mudanças na metodologia de abordagem da Gramática, como também 

no ensino de Língua Portuguesa em geral. 

 

5 PROPOSTAS PARA UM NOVO ENSINO  

 

De um lado, o atual ensino de língua materna, amorfo, descontextualizado, que 

prioriza a gramática normativa e nem sequer prepara o aluno para as competências 

fundamentais: da leitura, escrita, oralidade e gramática. De outro, uma tentativa de inovação, 

de um ensino contextualizado, útil, significativo e que procura desenvolver as competências 

supracitadas com eficiência5.  

Ratifica-se que é preciso desenvolver a capacidade de leitura, escrita e oralidade 

dos educandos e não dar ênfase apenas à gramática ou mesmo às nomenclaturas. De modo 

que o ensino deve ser voltado para o texto, explorando seus sentidos, levando em 

consideração o falar, o ouvir e o ler, pois assim estará se pensando em uma língua que leva 

em consideração a própria língua de maneira significativa.  

Em relação à leitura, o primeiro passo é estimular nos discentes o gosto por ler, de 

maneira que eles consigam deleitar-se, admirar as ideias e o mundo criado pela literatura. No 

entanto, para estimular o prazer pela leitura independente do meio do qual o professor se 

utilize, é preciso que primeiro ele próprio possua esse deleite pela leitura, já que o exemplo 

aliado a orientações é bem mais motivador do que somente instruções. 

                                                           
5
 Essa nova proposta de ensino já está legitimada, pois são muitos os autores que defendem e 

orientam nesse aspecto, dentre eles vale a pena consultar: Antunes (2003), que traz orientações e 

direcionamentos muito profícuos, os quais nortearam bastante este artigo.  
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Vale dizer ainda que não se conseguirá que os alunos gostem de ler de maneira 

mecânica, fazendo-os ler porque determinado texto ou livro irá cair na prova, ou mesmo por 

meio de frases soltas e desconexas que não possuem nenhum contexto. Para tal finalidade, 

nada melhor que os textos literários, dos mais diversos: contos, poemas, romances, fábulas, 

crônicas, etc.. E, claro, não se deve utilizar esses textos como pretexto para ensino de 

gramática, senão essa prática perderá todo sentido e sua utilização, invés de aproximar o 

discente, irá afastá-lo ainda mais.  

É interessante que, além dos textos supracitados, o aluno tenha acesso aos textos 

que circulam em sociedade, inclusive os produzidos por eles mesmos. Dessa grande variedade 

de gêneros, deve-se explorar ao máximo a interpretação, fazer intertextualizações, mostrar os 

vários sentidos do texto, indicar ainda, que há várias leituras possíveis num mesmo texto, 

desde que se consiga argumentá-las através do próprio material. Além disso, apontar as 

características peculiares de cada gênero dentro deles mesmos, bem como a importância de ter 

conhecimentos prévios sobre as leituras, pois muitas vezes não se consegue depreender o 

sentido de um texto sem esses conhecimentos. E, se conveniente, aproveitar determinados 

temas para a própria produção dos alunos. Claro que para isso é preciso primeiro leitura, 

releitura e também discussões sobre o assunto.  

É válido lembrar que por meio da leitura se melhora e aprimora a escrita; 

enriquece o vocabulário, aprende como se escrevem determinadas palavras (afinal a nossa 

memória é fotográfica) e, principalmente, têm-se acesso a uma imensidão de coisas, valores, 

situações, e conhecimentos. Se o aluno bem soubesse (daí a importância da interferência do 

docente, para ajudá-lo a enxergar isso) não perderia nenhuma oportunidade de leitura ou 

escrita, pois uma das poucas coisas que, depois de adquirido, ninguém é capaz de tomar dele é 

o conhecimento.  

 

É pela leitura, ainda, que apreendemos os padrões gramaticais (morfológicos 
e sintáticos) peculiares à escrita, que apreendemos as formas de organização 
sequencial (como começam, continuam e acabam os textos) e de 
apresentação (que formas assumem) dos diversos gêneros de textos escritos. 
A exposição pela leitura, é claro, a bons textos escritos é fundamental para 
aplicação de nossa competência discursiva em língua escrita. (ANTUNES, 
2003, pp. 75-76) 

 

E quanto à escrita o que fazer? Primeiro, para escrever é imprescindível ter o que 

dizer, então não basta saber uma série de regras, é necessário ter um vasto repertório de ideias 

e conhecimentos variados, adquiridos através de leituras, debates, discussões, inclusive na 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade    ISSN 1982-3657 

 

10 
 

10

própria sala de aula, e no cotidiano. Deve-se ratificar a importância explorar os diversos 

gêneros textuais, pois como afirma Irandé (2003), essa produção tem que corresponder àquilo 

que se escreve fora da escola, conforme as exigências sociais. 

 Um problema muito grande em relação a isso, principalmente no Ensino Médio, é 

que, quando se trata de escrever, há uma preocupação desmedida com o texto dissertativo, 

como se não houvesse outros tipos textuais. Muitas vezes os alunos passam o ano inteiro 

estudando e treinando a escrita para somente dissertar, por conta do vestibular. Não obstante, 

isso não pode acontecer, visto que as práticas sociais irão exigir muito mais. É preciso 

produzir narrativas, cartas, esquemas, sínteses, resumos, resenhas, requerimentos, relatórios 

de atividades concretizadas, bilhetes, avisos, listas (de produtos a serem comprados, de 

materiais, de eventos...), etc.. Só que, essas produções não podem ser aleatórias, precisa-se 

saber para que e para quem escrever, afinal é fundamental que se tenham destinatários, pois 

dá uma maior vivacidade à escrita. E, claro, sempre ajustando o gênero às características 

adequadas. 

Antunes (2003, p.54) afirma que: “A escrita compreende etapas distintas e 

integradas de realização (planejamento, operação e revisão), as quais por sua vez, implicam 

da parte de quem escreve uma série de decisões.” É preciso que essas etapas tornem-se uma 

prática habitual, na qual o discente primeiro planeje o seu texto, delimitando o tema, 

objetivos; organizando as ideais e pensando em quem serão os possíveis leitores para, só 

então, adequar o texto. Em seguida deve-se partir para a escrita propriamente dita. O 

momento que o aluno irá colocar em prática o planejamento. Por fim, mas não menos 

importante, depois de escrever tem-se a reescrita, momento em que o educando deve rever e 

refazer o seu texto, melhorando-o e adequando-o ao máximo de acordo com os seus objetivos. 

O professor deve ter participação efetiva em toda a produção, principalmente na reescrita, na 

qual devem ser analisados todos os aspectos do texto, dentre eles: as ideias centrais, 

estratégias textuais, clareza, adequação a situação, sintaxe, coerência, coesão, criatividade, 

pontuação e ortografia. 

Ainda convém lembrar que a oralidade, muitas vezes esquecida pela escola, é 

extremamente importante, pois é parte da linguagem e está inserida nas práticas sociais. Por 

conseguinte, cabe ao educador trabalhá-la em seus diversos gêneros de modo a preparar o 

aluno para se portar nas mais diversas situações, como por exemplo: falar em público; 

participar de debates, nos quais saiba ouvir, falar, cooperar; argumentar; fazer um convite; 

apresentar seminários; etc. 
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Nas aulas de Língua Portuguesa, podem ser desenvolvidas várias atividades que 

ampliem a capacidade de ouvir e falar dos alunos, como contar histórias, em alguns casos 

interpretando-as; fazer entrevistas; debater a cerca de assuntos variados; apresentar resumos; 

grupos de verbalização e de observação (GO e GV) , nos quais aprende-se a ouvir e a falar; 

sempre com a orientação e o direcionamento do professor que vai traçar metas e objetivos, 

junto aos discentes. Não custa lembrar que o uso da norma culta vai depender da formalidade, 

pois ao contrário do que muitos pensam, há inúmeras situações orais que pedem o uso dessa 

norma e essas práticas das aulas de língua materna irão ajudar os alunos nas mais variadas 

ocasiões. 

No que se refere à gramática, continua sendo importante ter o texto em foco, não 

para usá-lo como pretexto de estudo da gramática, pois se usado dessa maneira a perda será 

dupla, tendo em vista que se os alunos já não gostam do modo como a gramática é trabalhada 

em sala de aula, consequentemente irão desgostar dos textos, pois somente os usam para 

classificar e identificar nomenclaturas. Então, como seria esse uso do texto? Primeiro deve-se 

pensar em interpretação, – observando-se que é preciso sempre variar as estratégias de 

apreciação do texto – e depois o estudo das regras gramaticais através dele, pois “explorando 

os sentidos do texto, estamos explorando também os recursos da gramática da língua.” 

(ANTUNES, 2003, p.119). 

Vale ratificar que, o estudo da nomenclatura em si ajuda o discente a ter um maior 

entendimento do que são as unidades e classes gramaticais, entretanto não se deve perder 

tanto tempo com elas, visto que é preciso ir além, já que elas por elas mesmas não são 

suficientes, e torna-se necessário estudar as regras propriamente ditas. É fundamental fazer 

com que o aluno reflita, construa, analise, seja crítico, levante hipótese a partir dos mais 

diversos textos. Antunes (2007) sugere um programa de gramática que focaliza o texto, e em 

alguns momentos dá destaque as palavras e as frases dentro do próprio texto. Dentre essas 

sugestões estão: o uso de substantivos levando-se em conta sua função referencial; o adjetivo 

e as locuções adjetivos como subsídios para especificar e enquadrar a referência; a ordem das 

palavras e o efeito decorrente de sua alteração; a criação da gíria; o verbo através da função 

sintático-semântico; etc. Estas são só algumas das sugestões que podem ser acrescentadas e 

complementadas de acordo com a criatividade do professor e a necessidade das turmas. 

É muito importante que, em cada atividade que o educador desenvolva em sala, 

independente de ser de escrita, leitura, oralidade ou gramática, mostre para os alunos a 

finalidade e os objetivos que devem ser alcançados ao concluir, pois assim dará um maior 

incentivo aos estudos dos alunos, já que eles vão saber qual a função, para que servirá, ou 
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mesmo em que situações irão usar aqueles conhecimentos. Geralmente, nos compêndios do 

professor, aparecem essas informações, mas se ignora a necessidade de o aluno também saber. 

Assim, como defende Freire (1996), é fundamental fazer uma reflexão crítica 

sobre a teoria/prática, pois as duas precisam estar sempre juntas, caso contrário, corre-se o 

risco de não se atingir o objetivo esperado, já que a teoria, por ela mesma, pode virar 

blablablá, e a prática, sozinha, tornar-se ativismo; e claro, não se pode deixar de pesquisar 

sempre, pois a pesquisa e o ensino são interdependentes. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fim de que as considerações finais sejam descritas, cabe aqui a remissão do 

percurso pelo qual se guiou o presente trabalho. A princípio a preocupação da análise esteve 

voltada para o caráter da investigação, daí a presença dos resultados da pesquisa de campo 

realizada. Uma vez colhidos os registros e apontadas as principais falhas presentes nas aulas 

assistidas, houve a exposição das concepções teóricas que circundam tal contexto.  

Em face do que já fora exposto, percebe-se que há como mudar o ensino de 

Língua Portuguesa para melhor, de modo a preparar mais os educandos. Embora essa não seja 

uma tarefa fácil, visto que exige consciência da necessidade de mudança, determinação e 

vontade, por parte dos docentes. Pois, a ineficácia do atual ensino de língua materna e a 

necessidade de mudança vem gerando discussões e debates há muito tempo, só que é preciso 

prática, atitudes que mudem essa realidade, que almejem não à mudança do mundo, mas sim à 

certeza de que o docente tem condições de mudar a sua sala de aula, e se muitos educadores 

pensarem assim, já haverá uma grande transformação a qual será benéfica a todos. 
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