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Resumo

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a contextualização do ensino gramatical às 
atividades de leitura,  de produção e de reestruturação textual,  a  partir  de textos 
prontos e/ou das produções dos alunos. Nesse sentido, elaboramos uma Sequência 
Didático-Pedagógica,  na  tentativa  de demonstrar  como um texto  pode ter  a  sua 
estrutura linguística explorada, evidenciando, aos aprendizes de Língua Materna, a 
língua em seu funcionamento. Objetivamos com este trabalho fazer um elo entre 
teoria e prática. Para isso, organizamos uma série de atividades, com o propósito de 
serem  exploradas  tanto  em  relação  ao  contexto  socio-histórico-ideológico  de 
produção, quanto no que se refere as suas marcas linguístico-discursivas e a sua 
estrutura formal. Evidenciamos durante a Implementação do projeto na escola que a 
apropriação do texto pelo aluno acontece em várias etapas, todas elas influenciadas 
pelo  professor,  o  qual  deve  interagir  com  os  alunos  no  sentido  de  levá-los  a 
descobrir que o estudo da gramática não se resume em decorar regras, mas sim na 
compreensão da organização do texto, bem como na dos elementos gramaticais que 
ligam as palavras, frases, parágrafos, retomando ou avançando ideias defendidas 
pelo  autor.  Acreditamos  que  tal  iniciativa  possa  contribuir,  de  algum  modo, 
provocando  outras  análises  que  possibilitem  caminhos  os  quais  viabilizem  ao 
professor de Língua Portuguesa explorar categorias gramaticais, dentro de situações 
reais de uso da língua.

Palavras-Chave:  Ensino  de  língua  materna;  gramática  contextualizada  e 
reestruturação textual.

ABSTRACT

This article presents a reflection on the context of teaching grammar to reading activities,  
restructuring of production and textual, from texts prepared and / or students'  production.  
Accordingly, we developed a sequence-Didactic Teaching in an attempt to demonstrate how a  
text can be exploited to its linguistic structure, demonstrating to the trainees of the Mother  
Tongue, the language in its operation. This work aimed to make a link between theory and  
practice. For this, we organized a series of activities, in order to be explored both in relation  
to  socio-historical  and  ideological  production,  and  as  regards  their  brands  linguistic-
discursive and formal structure. Evidenced during the implementation of the project in school  
that the student ownership of the text occurs in several steps, all of them influenced by the  
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teacher, who must interact with students in order to lead them to discover that the study of  
grammar is not limited to decorating rules, but in understanding the organization of the text,  
as well as the grammatical elements that connect words, phrases, paragraphs, regaining or  
advancing ideas defended by the author. We believe that this initiative will contribute in some  
way,  leading to  other  analyzes  that  allow paths  which  enable  the  teacher  of  Portuguese  
exploring grammatical categories, in actual situations of language use.

Keywords: Teaching the mother tongue contextualized grammar and textual restructuring. 

1 Considerações preliminares

        

Percebendo o descompasso do ensino de Língua Portuguesa nas últimas 

décadas, no que diz respeito ao ensino da gramática contextualizada, principalmente 

após os anos 80, quando houve uma reorientação para o ensino de português, com 

base na leitura e escrita de textos como práticas sociais significativas e integradas e 

na análise dos problemas encontrados na produção textual como mote para prática 

de  Análise  Linguística,  em vez  de  focar  em exercícios  estruturais  de  gramática 

(normativa e descritiva),  decidimos abordar  esse tema em nossa pesquisa PDE. 

Para tanto, levou-se em consideração a responsabilidade atribuída aos professores 

da Língua Materna, os quais vêm passando por situações desconfortáveis, quando 

são indagados sobre o ensino contextualizado da gramática.   

Embora  o  Estado  do  Paraná  tenha  investido  em  cursos  de  formação 

continuada, não se efetivaram, ainda, mudanças significativas na prática de sala de 

aula.  Percebe-se  que  falta  segurança,  por  parte  da  maioria  dos  professores  de 

Língua Portuguesa, tanto daqueles que tiveram uma formação tradicional como dos 

que estão chegando, recém formados, que em tese deveriam dominar tal prática, no 

entanto,  não  se  sentem  à  vontade  para  efetivar  a  abordagem  de  conteúdos 

gramaticais, focando a produção de sentido. Em muitos casos, o ensino gramatical 

foi quase eliminado das aulas de Língua Portuguesa, uma vez que não se conseguia 

trabalhar de modo contextualizado. Em outras situações, foram utilizadas análises 

simplistas, sem colocar o aluno em contato com a língua em si.  Em decorrência 

disso, existe ainda uma lacuna enorme entre a teoria e a prática.

Conforme  Mendonça  (2006,  p.  202),  se  levarmos  em  consideração  as 

dúvidas, inquietações e dificuldades manifestadas pelos professores nas atividades 

em  torno  da  gramática  contextualizada,  faz-se  necessário  responder  algumas 

indagações: Será possível conciliar teoria e prática no que diz respeito à Linguística 



Aplicada ao texto? Como trabalhar com a AL sem apego às regras e nomenclaturas 

da gramática normativa? O que fazer para que o professor de Língua Portuguesa 

liberte-se dos modelos prontos e engessados e passe a planejar a sua prática diária,  

de modo que ele próprio construa seu fazer pedagógico?

Assim sendo,  na  tentativa  de  levar  o  professor  de  Língua  Portuguesa a 

visualizar-se  como  sujeito  do  seu  papel  produtivo,  e/ou  subsidiá-lo,  foi  que 

organizamos uma sequência didático-pedagógica que tem por objetivo apresentar 

ao professor uma possibilidade de Análise Linguística com vistas a promover de 

algum  modo  a  interação  verbal,  pressupondo  o  diálogo  como  método  de 

encaminhamento para o desenvolvimento de produção textual na escola de Ensino 

Fundamental. Tal proposta vem no sentido de que o educador adquira confiança ao 

planejar o seu trabalho diário, assumindo a posição de mediador entre o sujeito e o 

objeto de conhecimento, mostrando aos aprendizes como um texto pode ter sua 

estrutura linguística explorada, proporcionando, assim, o ensino e a aprendizagem 

de aspectos gramaticais a partir  de situações contextualizadas.  Esperamos,  com 

isso,  provocar  nos  professores  uma  reflexão  consciente  sobre  fenômenos 

gramaticais  e  textuais  discursivos  que  perpassam  os  usos  linguísticos,  seja  no 

momento  de  ler/escutar,  seja  no  de  produzir  textos  ou  de  refletir  sobre  esses 

mesmos usos da língua.

De acordo com nosso propósito de aliar teoria e prática no que diz respeito à 

gramática contextualizada, elaboramos nosso material didático em forma de oficinas. 

Por essa razão, abordamos uma série de textos, atividades e exercícios que seguem 

uma  ordem  determinada  para  resolver  progressivamente  as  dificuldades 

encontradas  pelos  alunos,  no  sentido  da  compreensão  da  organização  dos 

elementos composicionais do texto.

Procuramos, outrossim, informar o professor sobre o fato de que trabalhará 

com  um  gênero  textual  específico,  visando  estabelecer  uma  relação  entre  as 

capacidades de linguagem dos alunos, as práticas de referências e a complexidade 

textual.  Sempre  que  foi  possível,  também  alertamos  o  professor  sobre  o 

embasamento  teórico  que  orienta  nosso  trabalho.  Num  primeiro  momento, 

objetivamos, apenas, levar o aluno a compreender a estrutura do gênero: artigo de 

opinião, para que, logo na sequência, ele tivesse contato com um artigo selecionado 

para ser explorado tanto em relação ao seu contexto sócio-histórico-ideológico de 

produção,  bem  como  quanto  as  suas  marcas  linguístico-discursivas  e  a  sua 



estrutura formal. Somente depois dessa ampla análise e da familiarização com o 

tema, através de recursos variados, foi que propusemos aos mesmos uma primeira 

produção, a qual foi sucedida por algumas modificações, até que o texto estivesse 

não  apenas  atendendo  adequadamente  à  proposta  solicitada  mas  também  se 

mostrasse  pronto  para  a  elaboração  da  escrita  final.  Desse  modo, 

disponibilizaremos, em anexo, algumas produções elaboradas pelos alunos durante 

a Implementação da Sequência Didático-Pedagógica, na escola. Alertamos, porém, 

que não objetivamos com esta atividade a higienização do texto, expressão utilizada 

por Conceição de Jesus (2004), para nomear a atividade de reescrita que se pauta 

na profilaxia linguística do certo e errado.

Entendemos  ser  essencial,  nesse  sentido,  trabalhar  a  gramática  numa 

perspectiva interacionista, a fim de que o trabalho com a língua aconteça de forma 

dinâmica  e  produtiva,  viabilizando  o  tripé  leitura,  produção  textual  e  análise 

linguística, concordando, pois, com Geraldi (1997), ou seja, com o dito de que esta 

última  instância  ocorre  no  interior  das  práticas  de  leitura  e  produção  de  textos. 

Compreendemos que no processo de leitura a escola deve propiciar  ao aluno a 

busca  e  a  compreensão  das  particularidades  do  texto  por  meio  dos  recursos 

agenciados pelo autor para construir o efeito de sentido desejado. Sendo assim, é 

essencial  a  mediação do professor,  colaborando na reconstrução da situação de 

produção e recepção dos textos para que o aluno se torne aos poucos um leitor  

competente.

Salientamos,  todavia,  que  essa  nova  realidade  exige  do  professor  uma 

revisão das formas de estruturar suas atividades para o ensino-aprendizagem de 

Língua Materna, o que implica avançar para além de um ensino que toma como 

objeto de aprendizagem, exclusivamente, a metalinguagem, as regras e as normas 

que  regem  a  língua,  desvinculada  de  seu  campo  de  expressão:  o  texto.  É 

necessário, pois, refletir sobre os usos da língua – sistema de signos colocados à 

disposição dos usuários, portanto, flexível – em busca de caminhos que viabilizem a 

concretização de teorias linguísticas orientadas pelo interacionismo.

Desse modo, organizamos nosso artigo da seguinte forma: primeiramente 

apresentamos os motivos que nos levaram a optar pelo tema Análise Linguística,  

sendo nosso objetivo sugerir ao professor de Língua Portuguesa uma tentativa de 

análise  da  língua  sem  separá-la  do  seu  contexto  enunciativo.  Sempre  que  foi 

possível, procuramos informar a respeito dos pressupostos teóricos que subsidiaram 



nossa  análise.  Dando  continuidade,  também  sentimos  necessidade  de  abordar 

algumas considerações sobre  o ensino  de Língua Materna,  a  prática  da Análise 

Linguística e os elementos de referenciação, pois uma boa formação textual requer 

estabilidade  entre  informação  nova  e  repetição  de  informações  já  dadas. 

Finalizamos enfatizando a  importância da reestruturação textual,  a  fim de que o 

professor  perceba  o  quanto  os  alunos  aprenderam do  arranjo  composicional  do 

gênero estudado, das marcas linguísticas e seus efeitos de sentido, permitindo que 

o aluno possa ao poucos assumir uma atitude crítica em relação ao texto pronto do 

autor e ou da sua própria produção.

2 Ensino da língua materna e a prática de análise linguística

Sabemos que o ensino gramatical atendeu a uma concepção de linguagem 

enquanto instrumento de comunicação ou de expressão do pensamento por muitas 

décadas, preocupando-se apenas com aspectos morfológicos, sintáticos,  lexicais, 

semânticos. Nesse contexto, cobrou do aluno a “memorização de conteúdos”, isto é, 

quanto mais fiel às regras e normas, mais satisfeito ficava o professor.

Embora sejamos conscientes de que essa forma de ensino ainda tem forte 

respaldo  no  currículo  de  ensino  de  Língua  Materna  em  nossas  escolas,  já  se 

observa alguns avanços, principalmente no quesito leitura: amenizou-se a aversão, 

o ranço que os alunos traziam de fases anteriores. Contudo, não se pode dizer o 

mesmo quanto ao ensino da escrita. Talvez o fato de os alunos durante muito tempo 

não terem tido contato direto com a língua em si, mas estudando sobre a língua, por 

meio do ensino de metalinguagem, tenha contribuído significativamente para essa 

falta de organização apresentada por muitos de nossos educandos. Sobre isso diz 

Possenti (1996, p. 54) “o domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa o domínio 

de  uma  metalinguagem  técnica.  Em  outras  palavras,  é  preciso  ficar  claro  que 

conhecer uma língua é uma coisa e conhecer sua gramática é outra”.

Analisando desse modo, percebemos que o ensino de português não pode 

ser desvinculado das teorias linguísticas que fundamentam diferentes concepções 

de  linguagem  e,  consequentemente,  de  gramática  (haja  vista  que  para  cada 

percepção de gramática existe uma concepção de linguagem). Priorizamos, aqui, 

aspectos teóricos sobre as ideias bakhtinianas – disseminadas na década de 80, 

sedimentadas  na  década  posterior  –  em  relação  ao  processo  de  ensino  e 



aprendizagem de Língua Materna, ao analisar a linguagem na perspectiva dialógica 

e  enfatizar  os  gêneros  discursivos  como  elementos  organizadores  do  processo 

discursivo.

Conforme  a  visão  dialógica  de  Bakhtin  (1988),  é  na  interação  verbal, 

estabelecida  pela  língua  com  o  sujeito  falante  e  com  os  textos  anteriores,  e 

posteriores, que a palavra (signo social e ideológico) se torna real e ganha diferentes 

sentidos, conforme o contexto.

Desse  modo,  podemos  considerar  que,  na  concepção  interativa  de 

linguagem, o discurso, quando produzido, manifesta-se por meio de textos, e todo 

texto se organiza dentro de determinado gênero discursivo.

Em termos pedagógicos, tomando a linguagem na percepção discursiva, os 

gêneros discursivos, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), 

tornam-se  objeto  de  ensino  (responsáveis  pela  articulação/progressão  dos 

programas  curriculares),  uma  vez  que  se  concretizam  nos  textos  (unidades  de 

ensino) que circulam na sociedade.

Portanto, se o professor tiver uma visão clara das concepções de linguagem, 

correlacionadas  ao  ensino  gramatical,  saberá  adequar  o  melhor  método 

correspondente à cada situação. Assim sendo, é preciso que cada professor assuma 

uma  posição  de  pesquisador  e  investigador,  de  produtor  de  seu  próprio 

conhecimento linguístico teórico e prático, e liberte-se das aulas prontas, as quais, 

muitas vezes, não fazem sentido para um determinado público de alunos.

Nesse sentido a abordagem de análise linguística do ensino gramatical, de 

acordo com Mendonça (2006), surge como uma tentativa de fazer com que, nas 

aulas de Língua Portuguesa, a abordagem tradicional da gramática ceda espaço a 

um trabalho mais reflexivo com elementos gramaticais. Como destacam os PCNs, 

embora o ponto de partida para AL seja a gramática, ela vai além da normatividade, 

da regra, estimulando no falante a reflexão sobre os possíveis usos da língua, nas 

mais diversas situações de interação comunicativa.

Lembram também Pisciota (2001) e Mendonça (2006) que a prática de AL 

não é só uma nova designação para o ensino de gramática,  como às vezes se 

costuma observar. É ainda toda uma perspectiva que faz com que atividades com os 

recursos gramaticais não apresentem um fim em si  mesmas, mas tenham como 

objetivo maior o desenvolvimento das habilidades discursivas.

O enfoque no uso, porém, não significa que os aspectos gramaticais tenham 



perdido espaço, ao contrário do que muitos professores imaginam. Os fenômenos 

gramaticais  estão  presentes,  na  AL,  como  objeto  de  observação,  descrição  e 

categorização, e são essenciais para o estudo do discurso.

Assim sendo,  como preconizam os  PCNs do terceiro  e  quarto  ciclos  do 

Ensino  Fundamental  (BRASIL,  2000),  bem como  os  do  Ensino  Médio  (BRASIL, 

2002)  e  as  DCEs  (2008),  é  necessário  tornar  significativas  as  atividades  com 

aspectos gramaticais. Para tanto, importa vinculá-las a situações contextualizadas e 

explorando as possibilidades criativas da língua em prática de AL que contemple os 

diferentes componentes do sistema linguístico.

O trabalho de reflexão linguística a ser realizado com os alunos, segundo as 

DCEs (2008, p. 60), deve voltar-se para a observação e a análise da língua em uso,  

o que inclui morfologia, sintaxe, semântica e estilística; variedades linguísticas; as 

relações e diferenças entre língua oral e língua escrita, quer no nível fonológico-

ortográfico,  quer  no  nível  textual  e  discursivo,  visando  à  construção  de 

conhecimentos sobre o sistema linguísticos. Nas palavras de Antunes, “nos fixemos 

nas condições de seus usos e nos efeitos discursivos possibilitados pelo recurso a 

uma ou a outra regra[...]”, como aponta (ANTUNES, 2007, p.81).

Embora tudo isso pareça simples, Pisciota (2001) lembra que ainda há um 

grande desafio pela frente, pois o professor precisa aprender a combinar a AL com 

as situações de uso efetivo da linguagem, construindo explicações e descrições a 

partir das regularidades observadas em textos significativos para os alunos. Tarefa 

nada fácil de ser realizada, pois implica uma negação, das metodologias tradicionais 

e das regras prontas e descontextualizadas, ainda tão prestigiadas em muitas salas 

de aula.

Apesar  das incoerências  que ainda envolvem o tema,  as  reflexões e  as 

atividades voltadas para o ensino e aprendizagem de aspectos gramaticais precisam 

ser vistas como processo do qual professor e aluno participam ativamente, partindo 

da concepção de que saber língua é saber sua gramática em situação de uso, e 

trabalhando conteúdos que revelem adequação teórica e sejam significativos para a 

sua aprendizagem.

Essa  aposta  nas  atividades  de  AL como  uma  possibilidade  de  trabalhar 

conteúdos gramaticais numa perspectiva mais dinâmica da linguagem só é possível 

quando o professor compreende que não pode continuar a ensinar a Língua Materna 

como um conjunto de regras que não tem nenhuma ligação. É necessário levar o 



aluno a mergulhar  no texto,  dominá-lo,  para que aos poucos incorpore a norma 

culta. Conforme afirma Sírio Possenti:

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 pedagógico. A tese de que não se 
deve ensinar ou exigir o domínio do dialeto padrão baseia-se em parte no 
preconceito  segundo  o  qual  seria  difícil  aprender  o  padrão  (POSSENTI, 
1996, p.17).

Porém, o professor precisa deixar claro para o aluno que o objetivo único de 

aprender a norma culta é para que este possa apurar o seu nível de recepção e 

produção daquilo que lê e/ou escreve.

No Paraná, as Diretrizes Curriculares da Educação Básica norteiam o ensino 

das diversas disciplinas escolares e apontam como conteúdo estruturante de Língua 

Portuguesa o discurso como prática social, cuja sistematização está embasada nas 

práticas  discursivas:   A Prática  da  Leitura,  A Prática  da  Escrita  e  a  Prática  da 

Oralidade.  Perpassando  todas  elas,  A Prática  da  Análise  Linguística,  conforme 

vemos a seguir:

A prática de análise linguística constitui um trabalho de reflexões sobre a 
organização  do  texto  escrito  e/ou  falado,  um  trabalho  no  qual  o  aluno 
percebe o texto  como resultado de opções temáticas e estruturais feitas 
pelo autor, tendo em vista o seu interlocutor. Sob essa ótica, o texto deixa 
de  ser  pretexto  para  se  estudar  a  nomenclatura  gramatical  e  a  sua 
construção passa a ser o objeto de ensino.
Assim, o trabalho com a gramática deixa de ser visto a partir de exercícios 
tradicionais, e passa a implicar que o aluno compreenda o que seja um bom 
texto, como é organizado, como os elementos gramaticais ligam palavras, 
frases, parágrafos, retomando ou avançando ideias defendidas pelo autor, 
além  disso,  o  aluno  refletirá  e  analisará  a  adequação  do  discurso 
considerando  o  destinatário  e  o  contexto  de  produção  e  os  efeitos  de 
sentidos provocados pelos recursos linguísticos utilizados no texto. (DCE, 
2008, p. 24)

Diante  disso,  para  que  um  enunciado  se  constitua  como  um  texto,  as 

informações devem ser “costuradas”. Do contrário, teremos apenas um amontoado 

de frases avulsas. Chamamos de coesão a ligação ou nexos que se estabelecem 

entre  as  informações do texto.  A coesão é  explicitamente  revelada por  meio  de 

marcas  linguísticas,  de  relatores.  É  importante,  nesse  sentido,  que  sejam 

trabalhados os três grupos principais de relatores: os elementos de referência textual 



(trata-se  dos  mecanismos  que  apontam  para  informações  do  próprio  texto);  os 

elementos de referência situacional (consistem nos mecanismos que apontam algo 

que  está  fora  do texto)  e  os  elementos  de relação  lógica  (que relacionam uma 

informação e outra, isto é, o que se disse e o que se pretende dizer).

O trabalho escolar deve ser, dessa forma, uma reflexão sobre a língua por 

meio de atividades de gramática contextualizada, para que o aluno entenda melhor o 

texto. Contudo, se, por um lado, a maioria dos professores tem consciência de que 

as abordagens da Linguística Aplicada não podem ser desconsideradas, por outro, a 

escassez de material em que possam buscar subsídios para preparar suas aulas, a 

sobrecarga de trabalho, a “pressão” por parte dos pais e/ou do setor pedagógico da 

escola e, principalmente, a pedagogia empregada na sua formação inicial ou mesmo 

o despreparo técnico-didático-metodológico do professor fazem com que um número 

expressivo de profissionais não coloquem em prática tais conhecimentos.

De acordo com Zannini:

melhorar as formas de ensinar e de aprender implica um processo contínuo 
de avanço,  alicerçado em práticas  reflexivas  que trazem ao  professor  a 
confiança e a percepção de saber exatamente quando deverá abandonar o 
antigo e assumir o novo. Isso significa compreender que, ao aceitar uma 
concepção, muito mais do que dominar um discurso cristalizado, o professor 
deve  procurar  transpor  teorias  em ações  concretas  e  coerentes  face  à 
abordagem do objeto de estudo – a língua (ZANNINI, 2009).

Em  consonância  com  essa  ideia,  Perfeito  (2005)  contextualizadamente 

sugere  que a  Análise  Linguística  possa ser  levada  a  efeito  em dois  momentos:  

primeiro  na  mobilização  dos  recursos  linguísticos-expressivos,  propiciando  a 

coprodução  de  sentidos,  no  processo  de  leitura,  tendo  em  vista  o(s)  gênero(s) 

discursivo(s) em que os textos são apresentados. Segundo no momento da reescrita 

textual,  local  de  análise  da  produção  de  sentidos,  de  aplicação  de  elementos, 

referente  ao  arranjo  composicional,  às  marcas  linguísticas  (do  gênero)  e 

enunciativas  (do  sujeito-autor),  de  acordo  com  o  gênero(s)  discursivo(s) 

selecionado(s) e com o contexto de produção, na elaboração do texto. Dessa feita, 

oportunizar a maior abordagem de aspectos formais e da coerência (progressão, 

retomada, relação de sentido entre as partes do texto e não-contradição), sempre de 

acordo com a situação de comunicação, socialmente produzida.

Assim sendo,  o  professor  deve  sistematizar  o  ensino  gramatical,  pois  o 

aluno já tem a sintaxe no seu inconsciente. Além disso, efetua operações com a 



linguagem e reflete sobre as diferentes formas de uso da língua. A escola, como 

instituição  de  ensino,  deve  criar  oportunidades  para  que  o  aluno  possa  refletir, 

construir ou reconstruir diferentes textos a partir da leitura e da escrita, a fim de levá-

lo  a  compreender  como  a  língua  funciona.  Como  lembra  Antunes  (2000),  é  no 

campo do uso linguístico que concretamente costuma acontecer a exclusão social  

dos sujeitos, principalmente àqueles que pertencem às classes social e econômica 

mais baixas da população. Isso se dá pelo fato de as pessoas não saberem intervir 

em situações mais formais de comunicação pública e não saberem escrever textos 

mais elaborados.

Nessa mesma ideia a autora mostra que é preciso que se busque no texto 

mais do que compreender o que ele diz, pois a compreensão do que se diz, do 

modo como se diz e dos objetivos pretendidos com o discurso é fundamental. Assim, 

a relação do texto com a gramática ocorre no sentido de perceber como os textos se 

organizam,  que  propriedades  requerem  e  quais  regularidades  apresentam.  Fato 

esse que pode ser verificado por meio da análise do texto, na qual se deve observar 

os mais variados aspectos e planos, como o discursivo, o textual e o linguístico, com 

a finalidade  de perceber  os  efeitos  de  sentido  que  esses aspectos  delegam ao 

discurso comunicativo.

Assim sendo, fica claro que é no interior do texto que as reflexões sobre a 

língua acontecem. Não é, porém, somente a dimensão gramatical que neles deve 

ser abordada, mas também as dimensões pragmáticas e semânticas da linguagem, 

que por serem inerentes à própria atividade discursiva,  precisam, na escola, ser 

tratadas de maneira articuladas e simultânea no desenvolvimento das práticas de 

produção e recepção de textos.     

É preciso, entretanto, que o professor examine esses textos para orientar 

minuciosamente  as  reescritas  que  vão  qualificá-los.  Orientar  a  reescrita  não  é 

apenas adequar o conteúdo às verdades estabelecidas da ciência, nem a forma do 

texto ao modo consagrado de pertinência dos dados e teses, tampouco perceber 

lacunas nas informações de que dispõe e perguntar-se para que serve o que está 

escrevendo.  Ensinar a escrever  na aula de português é,  portanto,  apresentar  os 

contextos de diálogo em língua escrita e propiciar aos alunos a participação nesses 

contextos.

Conforme esse entendimento, não é o ensino da gramática, por si só, que 

garantirá  a  compreensão  da  língua.  Ao  contrário,  ensinar  gramática  pressupõe 



ensinar  análise  linguística.  Em  outras  palavras:  ensinar  a  gramática  da  língua 

significa refletir sobre sua forma de organização e uso em diferentes contextos de 

produção. Como Antunes (2003) sublinha, é impossível a existência de uma língua 

sem uma gramática.  Contudo,  é  importante  compreender  que  há uma diferença 

entre regras de gramática, o ensino de nomenclaturas e as classificações. As regras, 

segundo a autora, servem para orientar o uso das unidades da língua, são normas.

Dessa forma, são regras, por exemplo, a descrição de como empregar os 
pronomes;  de  como  usar  as  flexões  verbais  para  indicar  diferenças  de 
tempo e de modo; de como estabelecer relações semânticas entre partes do 
texto (relações de causa, de tempo, de comparação, de oposição e etc); de 
quando e como usar o artigo indefinido e o definido; de quando e de como 
garantir  a  complementação  do  verbo  ou  de  outras  palavras;  de  como 
expressar exatamente o que se quer pelo  uso da palavra adequada, no 
lugar certo, na posição certa. ( ANTUNES, 2003, p.86).

Isso tudo não se ensina em frases isoladas, mas sim lendo e analisando 

textos de diferentes gêneros que circulam na sociedade e, também, analisando os 

próprios  textos  produzidos,  verificando  o  emprego  da  língua  naquela  situação 

proposta.

O que significa, exatamente, analisar a língua em determinada situação de 

uso?  Quem  responde  à  pergunta  é  Antunes  (2007),  ao  explicar  que  língua  e 

gramática não são uma coisa só, uma vez que a língua não é constituída apenas 

pela gramática. “Ora, a língua, por ser uma atividade interativa, direcionada para a 

comunicação  social,  supõe  outros  componentes  além  da  gramática,  todos 

relevantes,  cada  um constitutivo  à  sua  maneira  e  em interação  com os  outros” 

(ANTUNES, 2007, p.40).

A autora explica que a língua é constituída de dois componentes: um léxico e 

uma gramática. O léxico inclui o vocabulário da língua, enquanto que a gramática 

inclui as regras para se construir palavras e sentenças da língua.

Além de estudar esses componentes, como a língua pressupõe o uso e, 

portanto, a sua utilização concreta, determinada pela situação e pelo contexto de 

produção,  necessariamente  estudá-la  significa  olhar  e  tentar  compreender  a 

composição de textos (e sua correlação com o gênero que o constitui) e a situação 

de interação na qual ele está inserido. Sob esse viés, estudar a língua, além da 

compreensão do léxico  e  da gramática,  é  compreender  também os recursos de 

textualização e as normas sociais de atuação. Eis, portanto, a prática de análise 

linguística.



Assim  como  aponta  Mendonça  (2006),  a  AL  realizada  a  partir  da 

leitura/escuta de textos possibilita ao aluno a reflexão sobre a linguagem e sobre 

como  a  escolha  de  certas  palavras,  expressões  ou  construções  linguísticas 

contribuem para a construção de sentidos de cada texto. No entanto, segundo a 

mesma  autora,  muitos  professores  tentam  conciliar  as  novas  propostas  teórico-

metodológicas com formas conhecidas de ensinar:

Isso explica porque não é possível, para o professor, desvencilhar-se da sua 
própria identidade profissional,  o quase negar a si  mesmo, de uma hora 
para outra (...). Nesse sentido, atravessamos um momento especial, em que 
convivem “velhas” e “novas” práticas no espaço da aula de gramática, por 
vezes, conflituosas. (MENDONÇA, 2006, p.201).

Visto  o  exposto,  percebemos que a nova proposta  de ensino  de Língua 

Portuguesa alcança muito mais o discurso do professor do que a sua prática, ou 

seja, ainda não atingiu totalmente, a sala de aula. Falta entendimento da proposta. 

Falta o professor ter clareza de que:

O que configura um trabalho de AL é a reflexão recorrente e organizada, 
voltada para a produção de sentidos e / ou para a compreensão mais ampla 
dos usos e do sistema linguístico, com o fim de contribuir para a formação 
de leitores-escritores de gêneros diversos, aptos a participarem de eventos 
de letramento com autonomia e eficiência. (MENDONÇA, 2006, p. 208)

Essa preocupação com a construção de sentidos e compreensão dos usos e 

do  sistema  linguístico,  no  intuito  de  aprimorar  as  competências  linguístico-

discursivas dos alunos leitores e produtores de gêneros diversos, será resolvida a 

partir da percepção de que a prática de análise linguística é, assim, um trabalho de 

reflexão sobre a organização do texto (oral ou escrito), tendo em vista a situação 

social de produção e de interlocução, o gênero selecionado, a seleção lexical que dá 

conta  da  situação  de  interação,  os  mecanismos  de  textualização  empregados 

naquele contexto e as regras gramaticais necessárias para a situação de uso da 

língua.  As  reflexões  necessárias  para  a  situação  de  uso  adequado  de  tais 

mecanismos podem ocorrer tanto em textos prontos, já publicados, que circulam na 

sociedade, quanto em textos em fase de produção.

3 Elementos de referenciação



Koch e Travaglia (1998, p. 23-50) entendem que, ao produzir seus textos, o 

aluno se vale de complexos e diversos procedimentos,  pois  ele  planeja,  lê  para 

revisar e corrige seus escritos, considerando o funcionamento da língua; e a coesão 

e  a  coerência  estão  intimamente  relacionadas  no  processo  de  produção  e 

compreensão  do  texto.  Assim  sendo,  no  momento  da  revisão,  o  aluno  deve 

identificar os problemas e aplicar os conhecimentos sobre a língua para resolvê-los, 

acrescentando,  retirando,  deslocando  ou  substituindo  termos  ou  expressões  do 

texto, com o objetivo de torná-lo coerente para o leitor.

Para Koch e Elias (2007), existem duas grandes modalidades de coesão: a 

sequencial, que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se 

estabelecem diversos tipos de interdependência semântica e/ou pragmática entre 

enunciados (ou parte de enunciados) à medida que se faz o texto progredir, sem que 

haja retomada dos itens, sentença ou estruturas. A coesão referencial, por sua vez, 

ocorre entre dois componentes da superfície textual que remetem a (ou permitem 

recuperar) um mesmo referente (que pode, evidentemente, ser acrescido de outros 

traços que se lhe vão agregando textualmente). A progressão do texto dá-se através 

da  retomada  de  referentes,  utilizando  vários  mecanismos,  como  a  repetição  de 

expressões, o uso de pronomes, a elipse, etc.

Tendo por base as premissas acima mencionadas, compreendemos que a 

boa  formação  textual  requer  uma  estabilidade  entre  uma  informação  nova  e  a 

repetição de informações já  dadas pelo texto ou pelo contexto – informações já 

dadas ou velhas. É na repetição ou na retomada de informações novas ou velhas 

que acontece a continuidade temática, de suma importância para a compreensão 

textual.  Uma  das  aplicações  práticas  do  conceito  de  coesão  referencial  é 

precisamente a substituição de palavras por parte do aluno ao escrever um texto.

Dessa  forma,  percebemos  que  a  referenciação  está  na  construção  e 

reconstrução de objetos-de-discurso, isto é, a utilização de elementos que se utiliza 

em nossos discursos está de acordo com a nossa percepção de mundo, nossos 

conhecimentos,  pensamentos,  nossas  crenças (KOCH  &  ELIAS:  2007,  123). 

Quando  se  escolhe  termos  para  comunicar  aos  outros  sujeitos,  essas  escolhas 

representam  estados  de  coisas,  um  “querer-dizer”,  existe  uma  proposta,  uma 

construção de sentido, uma interação entre os sujeitos.

Segundo as DCEs (2008) da disciplina de Língua Portuguesa, quando se 

assume a língua como interação, em sua dimensão linguístico-discursiva, o mais 



importante é criar oportunidades para o aluno refletir, construir, considerar hipóteses 

a partir da leitura e da escrita de diferentes textos, instância em que pode chegar à 

compreensão de como a língua funciona e à decorrente  competência  textual.  O 

ensino da nomenclatura gramatical, de definições ou de regras a serem construídas, 

com a mediação do professor, deve ocorrer somente após o aluno ter realizado a 

experiência de interação com o texto.

Uma vez compreendidas as aulas de Análise Linguística dessa forma, os 

conteúdos gramaticais transcenderiam a descrição e a apreensão de regra de uso 

da  variedade  padrão  e  se  tornariam oportunidades  de  aprendizagem efetiva  de 

modos de dizer e entender. Nesse processo de apreciação crítica das variedades 

linguísticas, a metalinguagem gramatical emerge como decorrência e necessidade 

da prática científica, portanto, não é objeto de ensino-aprendizagem em si mesmo, 

nem é condição do uso bem sucedido da língua.

De  acordo  com  Guedes  (1999),  é  preciso  criar  situações  para  que  o 

exercício da escrita pelos alunos se constitua realmente numa atividade intelectual – 

e não na atividade meramente braçal da cópia – para que ele tenha a oportunidade 

e devida orientação para buscar eficácia e perfeição, para que escreva para produzir 

(e não apenas para resumir, parafrasear ou repisar lugares-comuns); para registrar, 

comunicar, influir, entender, comover, criar, nada menos que isso.

Por isso, o professor de português precisa ensinar-se a conduzir discussões, 

a  orientar  reescritas  de  textos,  a  avaliar  textos  segundo  critérios  claros  e 

estabelecidos previamente, porque sua tarefa é levar o seu aluno a escrever melhor 

e não apenas a classificar seu texto dentro de uma escala qualquer. O professor de 

português precisa, enfim, ensinar-se a fazer o que quer que seus alunos aprendam a 

fazer: precisa ensinar-se a escrever para produzir conhecimento. A prática da atitude 

de registrar  com as próprias palavras o que vê,  sente,  percebe,  intui,  ouve,  fica 

sabendo,  mantém acesa a sua curiosidade e começa a organizar  o seu espírito 

cientifico. Até porque, antes de escrever para comunicar, é preciso escrever para 

construir o que se vai comunicar, para descobrir o que temos de mais interessante a 

dizer a respeito do assunto. Escrever é uma sucessão de necessárias reescritas.

Ensinar a escrever é uma tarefa de uma escola disposta a olhar para frente 

e  não  para  a  repetição  do  passado  que  nos  trouxe  à  escola  que  temos  hoje: 

trabalhar com o texto implica trabalhar com a incerteza e com o erro e não com a 

resposta certa, porque escrever é produzir e não reproduzir velhas certezas, pois 



certezas nos deixam no mesmo lugar: é o erro que nos leva na direção do novo.

4 A reescrita do texto

Para  direcionar  o  trabalho  de  reescritura  de  textos,  os  PCNs de  Língua 

Portuguesa do 1º e 2º ciclos esclarecem que:

[...] o objetivo é que os alunos tenham uma atitude crítica em relação à sua 
própria  produção  de  textos,  o  conteúdo  a  ser  ensinado  deverá  ter 
procedimentos de revisão […] A seleção deste tipo de conteúdo já traz, em 
si,  um  componente  didático,  pois  ensinar  a  revisar  é  completamente 
diferente de ensinar a passar a limpo um texto corrigido pelo professor. No 
entanto,  mesmo assim,  ensinar  a  revisar  é  algo  que  depende de saber 
articular o necessário (em função ao que se pretende) e o possível  (em 
função  do  que  os  alunos  realmente  conseguem  aprender  num  dado 
momento).  Considerar  o  conhecimento  prévio  do  aluno  é  um  princípio 
didático para todo professor que pretende ensinar procedimentos de revisão 
quando o objetivo é muito mais do que a qualidade da produção – a atitude 
crítica diante do próprio texto (MEC, 1997 p.47-48).

Já  os  PCNs  de  Língua  Portuguesa  do  3º  e  4º  ciclos  complementam, 

apontando que:

[...]  um dos  aspectos  fundamentais  da prática de  análise  linguística  é  a 
refacção  de  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 (MEC, 
1998 p.80).

Embora o trabalho com a reescrita de textos seja muitas vezes árduo para o 

professor,  ele é de fundamental  importância,  uma vez que provoca o diálogo do 

sujeito autor com o seu produto criado, possibilitando um relacionamento interativo 

com seu próprio texto. O aluno sai, ao reescrever, do estágio emocional e passa ao 

estágio de maior racionalização sobre a sua produção. Sendo que, nesse momento 

o aluno percebe que não é um mero receptor, essa análise faz com que ele veja o 

que antes não via em seu texto. Para Bakhtin (1997, p.332), “a reprodução do texto 

pelo sujeito [que se dá num processo de volta ao texto, releitura, nova redação] é um 

acontecimento  novo,  irreproduzível  na  vida  do  texto,  é  um  novo  elo  na  cadeia 

histórica  da  comunicação  verbal”.  Portanto,  quanto  mais  o  ato  de  reescrever 

acontecer, mais o autor irá perceber as modificações necessárias para maior clareza 



da ideia que pretende transmitir ao seu leitor, ou seja, o aluno vai percebendo que 

escrever é trabalho, é construção do conhecimento.

o trabalho de reescrita poderá ser entediante se for repetitivo e exigido por 
um “adulto maníaco” (pela cópia e recópia).
“Mas  não  um trabalho  do  qual  cada  uma das  etapas  possua  sentido  e 
permita  registrar  os  avanços,  camada  por  camada  de  sua  própria 
aprendizagem.  […]  As  reescritas  correspondem,  a  cada  vez,  a  um 
aprofundamento  do  trabalho  de  elaboração  do  texto.  Além  disso,  elas 
assumem, em certas etapas, um aspecto que depende mais do esquema ou 
“silhueta” que da escrita, no sentido próprio. (JOLIBERT,  1994, p.47)

O aluno, ao escrever,  tem todo um complexo trabalho com a linguagem, 

para construir-se como autor. Não será de uma hora para outra que se desconstruirá 

(enquanto autor) e se reconstruirá como sujeito-avaliador, porque, de certa forma, 

ele espera que seu texto seja corrigido pelo professor, que é o seu interlocutor.

De acordo com Leal  (citado por  Rocha e Val,  2003,  p.55),  “o  aluno não 

escreve para  ser  lido,  mas para  ser  corrigido,  e  a lógica  escolar  elimina,  desse 

modo, a atitude responsável ativa, pois o aluno sabe de antemão que nada ou muito 

pouco pode esperar como resposta ao que produz”. Portanto, é importante que a 

reescrita seja entendida aqui como um procedimento visto de outra perspectiva, em 

que  o  aprendiz,  em  sua  primeira  versão  do  texto,  tem  uma  atividade  reflexiva 

centrada em aspectos do “o que dizer, como dizer, que palavras usar... conforme 

Rocha (citado por Rocha e Val, 2003, p.73).

Enfim,  a  tarefa  de  ensinar  o  aluno  a  identificar  os  problemas  do  texto, 

usando para isso o conhecimento que possui sobre a língua, exige do professor a 

prática constante de leituras variadas, o estudo das características dos gêneros, a 

competência como escritor, isto é, saber escrever bem e corretamente.

5 Desenvolvimento do trabalho realizado

A proposta  deste  trabalho  adveio,  principalmente,  de  nossa  experiência 

como professora do ensino fundamental,  onde há vários anos acompanhamos a 

insatisfação da maioria dos nossos colegas professores quando se trata de ensinar 

a gramática de maneira contextualizada, isto é, ensinar a língua de modo funcional. 

Também colaborou para o estudo do tema a desmotivação da maioria dos alunos 

para com a disciplina de Língua Portuguesa, o que é até compreensível, quando nos 



deparamos com a grande dificuldade que demonstram ao utilizar o processo coesivo 

na produção de seus textos, uma vez que, ainda não veem a reescrita fazendo parte 

do processo de aprendizagem da língua.

Compreendemos, então, a necessidade de repensar o ensino da disciplina 

de Língua Portuguesa, tendo em vista, as estatísticas recentes as quais revelam não 

termos saído da crise que se instalou há algumas décadas em nossas escolas.

Desse modo, o encaminhamento dado a esse trabalho ocorreu a partir da 

pesquisa  realizada,  tomando  por  base os  estudos teóricos  acerca do ensino  de 

Língua Materna de forma integrada, conforme verificamos em diversos autores como 

Geraldi  (1987,  2004),  Antunes  (2003,  2006,  2007),  Travaglia  (2008),  Mendonça 

(2006) Possenti (1996), Brito (1997), entre outros. Sendo nosso objetivo principal  

viabilizar o ensino e a aprendizagem de aspectos gramaticais a partir de situações 

contextualizadas, aplicamos nossa Sequência Didático-pedagógica com alunos de 

um nono ano do ensino fundamental, do Colégio Estadual Procópio Ferreira Caldas, 

de Pinhão, Paraná.

Conforme nossa organização, abordamos inicialmente a estrutura do gênero 

artigo de opinião, tendo em vista a importância de o aluno saber argumentar sobre 

assuntos polêmicos que acompanha no seu dia a dia. Objetivamos, nesse sentido, 

prepará-los de modo que aos poucos passem a dominar a Língua Materna, nas 

situações mais diversas do cotidiano.

A seguir,  encaminhamos  uma  possibilidade  de  transposição  didática  do 

gênero artigo de opinião, a partir do texto:  “Negro correndo? É ladrão...”, de André 

Petry, articulista da revista Veja. Nosso propósito com essa análise foi o de oferecer 

ao aluno instrumentos eficazes para que este se apropriasse de novas capacidades 

de leitura e de escrita,  sendo que,  para garantir  maior  compreensão do gênero, 

procuramos explorar o texto tanto em relação ao seu contexto histórico-ideológico de 

produção, bem como quanto às marcas linguísticas-discursivas e a sua estrutura 

formal.  A  motivação  aconteceu  via  estratégicos  questionamentos,  os  quais 

suscitaram a polêmica e o interesse pelo tema em questão, “A discriminação racial”. 

Por conseguinte, procedemos à leitura do texto acima mencionado, cujo título do 

artigo já funcionara como promotor do debate inicial.

Na sequência, encaminhamos para:

  leitura silenciosa do artigo de opinião em pauta;



  discussão oral  sobre  as  condições de produção do artigo  (interlocutores, 

finalidade, suporte, local e época de publicação e de circulação);

  levantamento do objetivo pretendido pelo autor ao escrever o artigo;

  análise, junto aos alunos, da organização de cada parágrafo do artigo “Negro 

Correndo?  Ladrão...”,  paralelamente  às  marcas  linguísticas  e  enunciativas,  no 

processo  de  coprodução  de  sentidos  –  sem  perder  de  vista  as  condições  de 

produção;

 também oferecemos aos alunos momentos de interação com outros meios de 

comunicação  ao  proporcionar  aos  mesmos  um  vídeo  do  filme:  “Escritores  da 

Liberdade”, o qual levou-os à pesquisa de outros fatos polêmicos relacionados à 

discriminação  racial.  Analisaram  ainda  o  vídeo  e  a  letra  da  música  “Lavagem 

Cerebral” de Gabriel o Pensador;

 oportunizamos  exposição,  confronto  e  debate  sobre  os  vários  textos 

explorados;

 encaminhamos na sequência a elaboração de algumas questões para uma 

pesquisa de campo sobre o tema em debate, a fim de montar gráficos comparativos 

a partir das respostas oferecidas;

 após  o  aluno  ter  sido  despertado  para  o  tema,  lançamos  a  proposta  da 

produção textual, partindo das condições de produção e enfatizando aos alunos que 

um artigo de opinião deve ser organizado por meio de uma questão controversa que 

sugere uma tomada de posição, pontuando ser necessário apresentar dados que 

sustentem tal posição;

 o processo de reescrita textual, aconteceu num primeiro momento em dupla, 

com o professor monitorando e auxiliando os alunos sempre que necessário, para 

que em um segundo momento o aluno fosse capaz de proceder individualmente a 

reescrita  do  seu  texto,  a  partir  dos  apontamentos  feito  pelo  colega  e  assim 

sucessivamente.  Quando  houve  necessidade,  o  professor  ainda  solicitou  outras 

reescritas, de acordo com as dificuldades específicas de cada aluno;

 concluímos com a apresentação das produções finais à comunidade escolar e 

também  para  alguns  representante  do  Núcleo  Regional  de  Ensino,  tendo  sido 

selecionada nessa ocasião uma das produções para circular no jornal local.



6 Cronograma das atividades realizadas

QUADRO 01: Formulário  de  Acompanhamento  da  Implementação  do  Projeto  de  Intervenção na
                       Escola.      

REGISTRO DAS AÇÕES PREVISTAS:

N° Período AÇÃO

1 08/09/11

· Sondagem do conhecimento prévio que os alunos dispõem sobre o gênero de
opinião.
· Apresentação oral de notícias coletadas em dias anteriores.
· Perguntas orais a respeito do gênero de opinião.

2
09/09/11

(duas
aulas)

Leitura e interpretação do texto: “Guga poderia virar um assassino?
De Gilberto Dimenstein

· Análise coletiva das questões.

3 12/09/11

· Trabalho em grupo – ( Leitura de textos com temas variados todos pertencentes ao
gênero de opinião).

· Ficha de leitura para cada grupo fazer a análise do texto conforme itens
solicitados.

4
16/09/11

(duas
aulas)

· Socialização dos vários textos lidos com a classe e também apresentação da
análise do texto feita pelo grupo.

· Vídeo música de Gabriel o Pensador: “Lavagem Cerebral”.
· Análise oral conteúdo da letra da música.

5 19/09/11

· Leitura individual e coletiva do texto: “Negro correndo? Ladrão...” de
André Petry.

· Início da Análise do Contexto de Produção e Função Social do Gênero.

6 22/09/11 · Análise do Plano Global e da Estrutura Composicional do texto.

7
23/09/11

(duas
aulas)

· Possibilitar ao aluno identificar no texto os argumentos, contra-argumentos e a
tese utilizada pelo autor.
· Fixação de um cartaz escrito com cores diferentes os argumentos, 
contraargumentos
e a tese.
· Interpretação do texto
· Estilo lingüístico (coesão referencial, elipse, operadores argumentativos).

8 26/09/11

· Palavras que funcionam como modalizadores (atividades contextualizadas).
· Solicitação de uma pesquisa de opinião sobre a discriminação racial a fim de
exercitar o uso adequado dos modalizadores.
Obs: Para agilizar a pesquisa os alunos receberão um formulário...

9 29/09/11
· Organização da pesquisa em forma de tabelas, tabulando os dados coletados de
modo organizado a fim de dar maior visibilidade.

10
30/09/11

(duas
aulas)

· Filme: Escritores da Liberdade – Comentários orais

11 03/10/11
· Organização dos resultados da pesquisa. ( Fixação de cartazes)
· Primeira Produção Textual, opinando sobre a Discriminação Racial ( obs: esta
será apenas um esboço...)

12 07/10/11
· Segunda produção textual ou primeira reescrita ( em grupo de no máximo três
alunos).
(Professor providenciará uma tabela com critérios para facilitar a correção).

13 08/10/11 · Terceira Produção ou segunda reescrita. (Nesta etapa o autor fará sozinho).
· Se houver necessidade o autor poderá fazer uma quarta produção ou terceira



reescrita com o auxílio do professor. Revisão Final.

14 10/10/11

· CIRCULAÇÃO DO GÊNERO NA SOCIEDADE
· Leitura e seleção dos três melhores para colocar na página do Colégio e o melhor
será editado no jornal local.
· Exposição dos textos no mural do Colégio para que outras turmas possam ter 
acesso.

Fonte: Próprio autor

7 Conclusão

Objetivamos ao realizar este trabalho sugerir caminhos que possibilitem ao 

professor de Língua Portuguesa ensinar de forma integrada a contextualização do 

ensino gramatical,  as atividades de leitura produção e a refacção textual.  Tarefa 

nada  fácil  de  realizar  concretamente  no  interior  da  sala  de  aula,  uma  vez  que 

trabalhar a língua de maneira interativa, direcionada à comunicação social, requer 

do professor  maior  dedicação,  pois  há a necessidade de um planejamento mais 

elaborado, a médio e longo prazo. Não são atividades soltas, isoladas, que irão levar  

à  aprendizagem  da  língua,  mas  atividades  que  tenham  uma  continuidade,  um 

aprofundamento, as quais busquem ampliar as categorias gramaticais, o léxico e o 

desenvolvimento da sintaxe.

Vale  lembrar,  ainda,  que  esse  modo  de  ensino  leva  o  aluno  a  refletir,  

questionar, opinar. Tais atitudes tornam as aulas mais agitadas, o que requer um 

professor disposto a lidar com tais situações, ou seja, aberto a críticas e ao debate.  

Seguindo essa linha de pensamento foi que elaboramos nossa Sequência 

Didático-Pedagógica. Embora os resultados de um trabalho abrangente como este 

não se manifeste de maneira imediata, acreditamos que a estratégia de trabalhar em 

forma de oficinas a Sequência Didático-Pedagógica mostrou-se eficaz, uma vez que 

levou o aluno a perceber  de modo mais  objetivo:  o  quê,  porquê,  como,  onde o 

professor pretende chegar com seu trabalho, isto é, o educando consegue fazer a 

ligação  entre  uma aula  e  outra,  interessando-se e  ampliando  seu  conhecimento 

sobre o tema abordado. É claro que houve falhas, às quais observamos ao aplicar o 

material, porém, como já explicamos, não tivemos a pretensão de passar aqui uma 

receita pronta. Cada professor adapta conforme a sua realidade. O importante é o 

professor  não  esperar  que  chegue  as  suas  mãos  um  manual  com  atividades 

contextualizadas, as quais ele possa apenas aplicá-la em suas aulas. O professor, 



nessa nova concepção deve atuar como pesquisador, investigador, conquistando a 

sua autonomia. Isso não quer dizer que o educador deva abandonar o material que 

tem  em  mãos,  mas  selecionar,  adequar,  inovar  de  modo  que  os  educandos 

vivenciem  o  aprendizado  da  Língua  Materna  sem  a  artificialidade  dos  métodos 

prontos e acabados.

Desse  modo,  concluímos  que  o  êxito  do  reconhecimento  de  fatos 

lingüísticos,  a  partir  de  uma  análise  contextualizada,  tendo  em  vista  o  aspecto 

funcional da língua, está na postura do educador assumindo-se como mediador do 

conhecimento,  propondo  situações  problemas,  sugerindo  pesquisas,  instigando 

questionamentos e descobertas,  enfim,  fazendo com que os alunos percebam a 

necessidade do domínio de estratégias de organização da informação e da estrutura 

textual,  estabelecendo  pontos  de  ancoragem  entre  elas.  Nesse  sentido,  é  de 

fundamental importância que o professor de Língua Portuguesa conheça muito bem 

a gramática. Não necessariamente para ensiná-la aos alunos a qualquer custo, mas 

para usá-la como instrumento analítico e explicativo da linguagem.

Cabe  aqui  ressaltar  a  importância  de  levar  o  aluno  progressivamente  a 

reelaborar o que escreveu, transformando sua escrita e refletindo sobre ela, pois 

assim  estará  trabalhando  com  a  gramática  em  uso  a  partir  de  suas  próprias 

dificuldades. Desse modo, o professor disponibilizaria mais tempo, para se dedicar 

ao preparo das aulas, uma vez que não levaria para casa as inúmeras produções 

para corrigir.

Tendo em vista as várias leituras feitas, a experiência de elaborar e aplicar 

um material de acordo com a nova proposta para o ensino da Língua Portuguesa, 

percebemos que ainda há muito  que se avançar quanto à real  aplicabilidade da 

Análise Linguística.  Enquanto não houver uma abertura às mudanças,  um maior 

aprofundamento  teórico  pelos  professores  e  uma  melhoria  nas  políticas 

educacionais, o ensino da língua continuará limitado aos profissionais que realmente 

têm compromisso e amor pela educação.
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