
Versão On-line     ISBN 978-85-8015-076-6
Cadernos PDE

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Artigos



GRAMÁTICA PELA GRAMÁTICA OU GRAMÁTICA 

CONTEXTUALIZADA? 

 

 Marta Batata ¹ 

 Sandra Maria C. de S. Moser ² 

 

RESUMO: Neste artigo apresentamos os resultados do projeto de intervenção: “Gramática pela 
Gramática ou Gramática Contextualizada?”, desenvolvido no contexto do Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE) que teve como proposta analisar uma apostila utilizada no 
Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de um Centro Estadual de Educação Básica 
de Maringá (CEEBJA), que oferta esta modalidade de ensino, propondo alterações para deixá-la mais 
interessante e mais próxima às necessidades dos alunos e da sua realidade. Nosso objetivo foi 
proporcionar aulas de Língua Inglesa mais significativas, que levassem em consideração o caráter 
tridimensional da gramática: forma – significado – uso. Os itens gramaticais e as atividades eram 
apresentados de maneira descontextualizada e sem significado para os alunos. Com a reformulação 
da apostila, verificamos que as atividades onde a gramática foi contextualizada, o uso da língua ficou 
mais significativo e a aprendizagem da Língua Inglesa foi mais  positiva, pois os alunos encontraram 
sentido no que aprendiam e uma forma diferente de estudar, não vendo a língua apenas como um 
sistema de regras, como ela era apresentada na apostila utilizada.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo se refere à etapa final do Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), desenvolvido ao longo dos anos 2013 e 2014, resultado do 

processo de formação continuada da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

(SEED). 

Como professores de Inglês da Educação de Jovens e Adultos percebemos a 

necessidade de analisar uma apostila confeccionada, por nós mesmos, com o intuito 

de melhorá-la para atender as necessidades dos nossos alunos. Tal projeto 

justificou-se    porque   notamos  que  a  maneira  como   apresentávamos  os   itens  

 

__________________ 

¹ Professora de Língua Inglesa do Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos -  
CEEBJA  Prof. Manoel Rodrigues da Silva – Maringá - Paraná. Graduada em Letras (Inglês e 
Literaturas da Língua Inglesa) pela Universidade Estadual de Maringá (UEM). Especialização em 
Ensino de Língua Inglesa (Univale – SOET). E-mail: prof.marta@hotmail.com 
 
² Doutora em Letras (UNESP/Assis). Mestre em Linguística Aplicada (UNICAMP/Campinas). 
Graduada em Letras Português/Inglês (UEM). Professora de Estágio Supervisionado em Língua 
Inglesa III  (DLM/UEM). E-mail: mosersmcs@hotmail.com 

mailto:prof.marta@hotmail.com
mailto:mosersmcs@hotmail.com


gramaticais estava  descontextualizada  e  sem  significado  para  os  nossos alunos, 

sendo assim, acreditávamos que a forma da língua e sua gramática poderiam ser 

ensinadas e aprendidas de uma forma mais significativa, aplicando um elemento 

facilitador para tal: a contextualização da gramática.  

Nesse aspecto, Paiva e Figueiredo (2005) explicam que a língua que 

ensinamos não pode ficar só no nível da forma, precisamos acionar construções 

significativas na mente dos nossos alunos, fazer com que eles sintam significado 

naquilo que estudam. Ser significativo é algo que tem a ver com a vida dos alunos. É 

o professor levar em consideração as experiências deles. Fazer com que produzam 

língua, em vez de somente reproduzi-la. É usar a língua de forma contextualizada. 

Portanto, no nosso projeto, o foco foi o ensino da Língua Inglesa de forma 

significativa sendo que o objetivo foi a análise da gramática presente na apostila 

utilizada na EJA propondo alterações através de sua reformulação: ensinar a Língua 

Inglesa proporcionando um ensino/aprendizagem mais significativo para os alunos 

levando em consideração o caráter tridimensional da gramática: forma – significado 

– uso (AUGUSTO-NAVARRO, 2008).   

Elaboramos, modificamos e substituímos atividades que permitissem a 

aprendizagem da forma da língua mais contextualizada e não fragmentada como 

estava no material utilizado. Priorizamos conteúdos relevantes, lançamos atividades 

desafiadoras. Fizemos com que o aluno sentisse e percebesse significado nos 

conteúdos que aprendia com a prática da gramática contextualizada. 

Este trabalho foi de grande relevância para a nossa formação, pois tivemos a 

oportunidade de repensar práticas adotadas no nosso dia a dia. Foi um projeto 

viável, possível de estudá-lo através de pesquisa, de produzi-lo e de aplicá-lo em um 

curso coletivo da escola que oferta EJA onde lecionamos.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Com a oportunidade de participar do PDE e tendo um embasamento mais 

aprofundado sobre o ensino/aprendizagem da Língua Inglesa, lançamos um novo 

olhar no material utilizado na nossa escola, que foi modificado. Não podemos 

subestimar o aluno na aprendizagem da Língua Inglesa, precisamos ousar nas 

atividades propostas. Através de mudança de abordagem, observamos mais o aluno 

e propusemos atividades mais significativas para que eles pudessem interagir em 



sala e fazer uso da língua para isso. Além disso, de acordo com as Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna (DCEs):  

 

Um dos objetivos da disciplina de Língua Estrangeira Moderna é que os 
envolvidos no processo pedagógico façam uso da língua que estão 
aprendendo em situações significativas, relevantes, isto é, que não se 
limitem ao exercício de uma mera prática de formas linguísticas 
descontextualizadas (DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, 2008, p. 57). 

 

Na longa história do ensino de línguas não só no Brasil, mas no mundo, os 

métodos mais usados pertencem a uma abordagem gramatical. Isso quer dizer que 

o ensino e a aprendizagem estão organizados por uma lógica de centralidade da 

gramática. Organiza-se o ensino pela gramática e as unidades didáticas são 

dispostas de uma forma para neutralizar efeitos desgastantes do trabalho ao redor 

da forma da língua estudada. Os métodos mais usados hoje nas escolas brasileiras 

são: o gramatical estrutural (com diálogos, explicações de estruturas e itens de 

vocabulário e muita prática de padrões de estrutura da língua aprendida) e o 

gramatical audiolingual atenuado de repetições mecânicas. Nesse último termo há 

grandes características da outra grande abordagem, a comunicativa, essa mais 

desejada do que implementada de fato (ALMEIDA FILHO, 2008). 

Uma concepção equivocada do que significa ser comunicativo no ensino de 

LE, discutida por Almeida Filho (1993), apud Eliane H. Augusto-Navarro (2008), 

difundiu, entre outros mal entendidos, a ideia de que qualquer estudo de gramática 

da língua deveria ser abandonado em favor de foco exclusivo na interação que 

fizesse sentido ao aluno. Porém essa prática levou a uma geração de aprendizes de 

línguas que se comunicam muito mal na língua aprendida, isto é, que simplesmente 

conseguem transmitir uma mensagem, sem, contudo, levar em consideração as 

relações de poder entre os interlocutores. Linguístas Aplicados, observando isto, 

vêm propondo, desde o início da década de noventa, a discussão acerca de como 

se ensinar gramática com um foco no sentido. Entende-se que ensinar gramática 

não pode ser visto como algo errado, como se de uma hora para outra devesse ser 

abolido do estudo de línguas. Portanto não se deve tirar a gramática, mas ensiná-la 

com sentido. 

Observamos que em muitas escolas o ensino da gramática é feito de forma 

isolada, sem nenhuma relação com os possíveis contextos de utilização. Os alunos 



nem sabem o que fazer com o que estão exercitando. O material didático utilizado, 

muitas vezes interfere no ensino e contribuem para um ensino/aprendizagem 

mecânico, puramente de formas gramaticais, esquecendo-se da contextualização 

deles, sem nenhuma relação com assuntos que fazem parte da vida do aluno. Como 

por exemplo, exercícios gramaticais onde é pedido para passar palavras do singular 

para o plural; escrever a frase na forma negativa e interrogativa a partir da forma 

afirmativa dada, frases muitas vezes isoladas e que não fazem sentido para o aluno 

e traduções sem a devida reflexão sobre os processos linguísticos envolvidos na 

atividade (CELANI,1989, apud LAMB FENNER e COBARI, 2004). 

Paiva e Figueiredo (2005) ressaltam que o professor de inglês, normalmente, 

adora ensinar gramática, mas questionam se essa gramática que se ensina, da 

forma como é ensinada, contribui para que os alunos aprendam a língua de forma a 

poder usá-la para se expressar ou para compreender o outro nas diversas 

manifestações da língua. 

Nessa perspectiva, a experiência com o ensino de gramática tem 

demonstrado que nem sempre o conhecimento de regras gramaticais capacita o 

aprendiz a usar a língua de forma significativa. Alguns alunos são capazes de 

memorizar regras gramaticais, aplicá-las corretamente quando resolvem exercícios 

em listas de frases isoladas, mas falham quando produzem textos de forma 

espontânea. Pois aquilo que exercitou não fez sentido a ele (PAIVA e FIGUEIREDO, 

2005). 

Por sua vez, os educandos da EJA trazem um legado cultural – 

conhecimentos construídos a partir do senso comum e um saber popular, não-

científico, constituído no seu dia a dia, em suas relações com o outro e com o meio – 

os quais devem ser considerados nas práticas educativas. A atuação do professor 

da EJA é fundamental para que os alunos percebam que o conhecimento tem a ver 

com o seu contexto de vida, que é repleto de significação. Os docentes se 

comprometem, assim, com uma metodologia de ensino que favoreça uma relação 

dialética entre sujeito-realidade-sujeito. Se esta relação dialética com o 

conhecimento for de fato significativa, então as metodologias escolhidas foram 

adequadas.  E isto é o que precisamos fazer acontecer na nossa prática diária, não  

subestimando os nossos alunos (DIRETRIZES CURRICULARES DA EJA, 2006). 

Portanto a realidade que observamos nos parágrafos anteriores é a de que o 

professor acaba ensinando gramática pura mesmo, sem contextualização. Vimos 



também que os alunos já trazem uma bagagem de conhecimento de mundo. Então, 

propusemos neste projeto mostrar e transformar essa gramática ensinada de forma 

contextualizada e significativa para os alunos da EJA, levando em conta a realidade 

e os conhecimentos já adquiridos por eles.  

Faz-se necessário, também, uma mudança de atitude, inovação em relação 

ao professor, dar condições para o ensino e a aprendizagem. Oferecer um ambiente 

estimulador, atividades desafiadoras. E se feitas estas considerações, essas 

junções, acreditamos que o aprendizado acontecerá: 

 

O professor deveria lutar contra a tendência de buscar receitas prontas, que 
são como máscaras que se veste e que não configuram nenhuma mudança 
estrutural, interior. A integração de conhecimentos novos com os antigos 
pode gerar novas configurações que mexem com a visão, com a 
perspectiva da pessoa, gerando uma modificação no próprio modo de 
pensar. Atuando com seu senso de plausibilidade, o trabalho do professor 
pode vir a se constituir em um ensino real e não mecânico (Prabhu, 1990), 
gerador de uma aprendizagem significativa (Ausubel, 1978). (ALMEIDA 
FILHO, 1999, p. 78 apud MILHOMEM, 2011 ). 
 

 

2.1. O MATERIAL DIDÁTICO E A GRAMÁTICA 

 

Após a realização do Projeto de Implementação Pedagógica, o material 

didático utilizado pelos alunos do Ensino Médio, na modalidade Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), do CEEBJA “Prof. Manoel Rodrigues da Silva”, localizado em 

Maringá, passou por reformulação, a fim de que os objetivos apresentados no 

projeto pudessem ser atingidos. 

O material denominado Produção Didático-Pedagógica “Uma Nova 

Abordagem para o Ensino da Língua Inglesa na EJA”, apresentado no formato de 

unidades didáticas reformuladas foi aplicado na escola acima mencionada sendo 

que o público alvo foram os alunos do curso coletivo do Ensino Médio. 

A proposta da Produção Didático-pedagógica foi trazer uma nova abordagem 

ao ensino da Língua Inglesa na EJA. Atuando nesta modalidade de ensino, 

trabalhávamos com a apostila montada por nós professores e constatamos que ela 

não se encontrava nas novas propostas do ensino de Língua Inglesa. Os conteúdos 

gramaticais eram apresentados descontextualizados, com exercícios mecânicos e 

sem sentido para os alunos. Sendo assim, acreditávamos que a forma da língua 

poderia ser ensinada e aprendida de uma maneira mais significativa. Os alunos 



devem perceber sentido nas atividades que realizam. Nossa proposta foi de 

contextualizar a gramática, proporcionando aos alunos aulas de Língua Inglesa, 

mais significativas, que levassem em consideração o caráter tridimensional da 

gramática: forma – significado – uso  (LARSEN-FREEMAN, 2003 apud AUGUSTO-

NAVARRO, 2008). 

Nosso objetivo foi reformular a apostila, especificamente a número 3, 

propondo um ensino de inglês mais significativo para os alunos. A escolha da 

apostila 3, usada para o Ensino Médio da EJA, foi feita a partir da problemática 

vivenciada por nós. Os alunos, na maioria das vezes, não viam sentido naquilo que 

aprendiam e realizavam exercícios de forma mecânica. Não assimilavam o que 

estavam aprendendo. Nas provas, muitas vezes, nem sequer sabiam do que 

realmente estavam sendo avaliados.  

No nosso material didático apresentamos, em azul, instruções para o 

professor de como apresentar os exercícios da apostila, orientando as suas 

possibilidades de uso. 

Na reformulação da apostila, lançamos um novo olhar sobre ela. Priorizamos 

conteúdos relevantes. Alguns exercícios foram modificados, retirados e outros 

acrescentados, totalizando 32 horas/aula, quantidade mínima exigida para a 

Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica com o público alvo. Dessa 

maneira, o restante da apostila ficou para futura modificação, de acordo com o 

interesse dos professores da EJA em seguir as ideias propostas nessa Produção 

Didático-Pedagógica. 

 

2.2. IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Inicialmente apresentamos o Projeto à Equipe Pedagógica, Direção, 

Professores e Funcionários do CEEBJA “Prof. Manoel Rodrigues da Silva”  e 

explicamos os motivos que levaram à escolha do tema e na sequência 

esclarecemos a importância do ensino da gramática significativa para o aluno.  

A proposta foi muito bem recebida. Esclarecemos que  o sentido da Produção 

Didático-Pedagógica parte do princípio que o aluno deve primeiro observar ou fazer 

uso da língua para se comunicar e só depois ele vai se deparar com explicações em 

quadros de gramática e realizar exercícios gramaticais.  



Os alunos do curso coletivo, dezessete alunos, ficaram bem ansiosos em 

conhecer uma nova forma de aprendizagem. Explicamos que eles utilizariam os 

próprios exemplos e participariam desta conscientização sobre aprendizagem 

significativa, esclarecimento sobre leitura em LE, etc. 

Em relação à aplicação do material, a turma se mostrou muito interessada e 

houve bastante interação aluno-aluno e aluno-professor. Para isto, iniciamos o curso 

coletivo com a turma escolhida para a aplicação do Projeto. Durante o curso são 

utilizadas quatro apostilas, totalizando 128 horas/aula. Iniciei  a apostila 1, na 

sequência a apostila 2. Trabalhamos os conteúdos das duas apostilas de maneira 

tradicional, sem inovação, pois o objetivo era chegar na apostila 3, apostila que 

passou pela reformulação, para mostrar a diferença da gramática contextualizada e 

observar a reação deles frente a uma nova maneira de apresentar/aprender  itens 

gramaticais. Após a aplicação do projeto terminei o curso com a apostila 4. 

No início os alunos se mostraram tímidos na realização das atividades, por 

não estarem acostumados com a variedade e tipo de exercícios propostos, oral, em 

duplas, etc. Mas, proporcionando um ambiente mais descontraído, ajudamos os 

alunos a se soltarem, através de desafios, encorajando-os para realizarem as 

atividades. A partir disso, começaram a entender, a participar das atividades 

significativas e a realizar os exercícios propostos, sem muitas dificuldades. Neste 

ponto, percebemos que a turma estava bem mais unida e motivada do que nas 

atividades realizadas anteriormente nas apostilas 1 e 2.  

Nas atividades seguintes, já acostumados com a nova abordagem, faziam 

comparações com palavras que já ouviram em músicas, viram na internet, etc. 

Começaram a usar estratégias para a leitura de textos: identificar, reconhecer 

palavras transparentes, conhecidas, deduzir, supor, etc. Os alunos disseram que 

não precisavam saber todo o vocabulário para realizarem atividades de leitura e que 

a cada atividade realizada ficava mais fácil, através das dicas, da contextualização 

das atividades que fazíamos. Isso nos encoraja a continuar ensinando a Língua 

Inglesa de modo mais significativa e interessante. 

Também foram previstas atividades para fixar o conteúdo, atividades de 

vocabulário, atividades lúdicas e textos de leitura. Dessa forma, facilitando a 

assimilação dos conteúdos e proporcionando uma aprendizagem mais interessante 

e desafiadora ao aluno. 



As atividades foram desenvolvidas procurando dar ao aluno oportunidade de 

observar o uso da língua para depois estudar sua forma. 

Em relação aos textos para leitura, tivemos que romper o mito que o aluno 

tem, de que para ler em Língua Estrangeira (LE) é necessário saber palavra por 

palavra, conhecer muito vocabulário e entender todas as palavras do texto. Para 

isso precisamos desenvolver estratégias de leitura para que o aluno pudesse ser um 

leitor independente, capaz de ler sem ficar consultando a todo momento o dicionário, 

ou ficar perguntando durante a leitura para o professor ou colega,  o significado das 

palavras que não conhecia. Procuramos transformá-lo em leitor e não em tradutor. 

Foi muito importante esta conscientização: deixar bem claro sobre o ato da leitura 

em LE e não deixá-lo traduzir os textos que apareciam na apostila. Após a leitura e 

discussão sobre o texto lido é que vinha o momento de aprender o uso da língua. 

Ao realizar as atividades  ficamos sempre atento à aprendizagem do aluno. 

Quando surgiram dúvidas, retomamos o conteúdo e sempre procurando fazer o 

aluno perceber  significado e uso naquilo que estava aprendendo. 

Procuramos motivar, incentivar e encorajar o aluno na participação das aulas. 

Consideramos o erro como parte essencial da aprendizagem e proporcionamos 

momentos de interação em que ele pudesse trocar experiências de 

ensino/aprendizagem. Tudo isso facilitou a contextualização dos conteúdos e fez 

com que ele aprendesse de maneira significativa.  

Observamos que para ensinar gramática de forma contextualizada é 

necessário mais tempo para planejar, preparar as aulas, apresentar os conteúdos, 

aplicar e realizar os exercícios em sala do que na forma tradicional de se ensinar 

gramática. Esta forma de abordagem é mais demorada do que a tradicional, dá 

margem para o aluno falar mais e a interação em sala é maior. 

Fizemos uma Self Assessment (auto avaliação) com os alunos e dentre as 

respostas mais constantes podemos citar: eles consideraram as atividades mais 

dinâmicas; afirmaram que a apostila era mais completa que as outras do curso 

Ensino Médio; que além de ensinar e focar o conteúdo conseguimos descontrair a 

sala; descobriram formas diferentes de aprender inglês; da forma que a professora 

conduziu eles aprenderam melhor; gostaram muito das atividades lúdicas; 

perceberam que a apostila reformulada é bem diferenciada das anteriores que 

estudaram no curso; a apostila era mais divertida de se estudar; aprenderam a usar 



estratégias para compreender textos em inglês e apenas um aluno considerou ela 

difícil, mas afirmou que sempre teve dificuldade na matéria. 

Na fase de Implementação do Projeto de Intervenção Pedagógica contamos 

também com a participação de um Grupo de Trabalho em Rede, denominado GTR, 

que constitue uma atividade do PDE, através da plataforma MOODLE, que se 

caracteriza pela interação virtual entre os Professores PDE, que participam como 

professores tutores e os demais professores da Rede Pública Estadual. 

Nesta atividade à distância, pudemos socializar o nosso Projeto, a Produção 

Didático-Pedagógica e a Proposta de Implementação, com professores participantes 

onde aplicaram e compartilharam experiências.  

Selecionamos algumas considerações destes professores se mostrando 

muitas vezes ansiosos em conhecer como trabalhar gramática de uma forma 

diferente: 

Também me deparo com esse questionamento "como trabalhar a gramática 
contextualizada" uma vez que, na maioria das vezes os livros didáticos não 
correspondem aos nossos anseios como educadores e não contribuem para 
um aprendizado significativo (Professor A – GTR/2014). 
 

Várias vezes percebi um certo descontentamento com o ensino de LEM em 
sala de aula devido a descontextualização da gramática, talvez pelo fato da 
falta de material didático  de inglês na época. Muitas vezes trabalhei frases 
soltas e sem objetivo algum. Os livros didáticos há alguns anos atrás só 
davam enfoque as explicações gramaticais e com exercícios prontos para o 
aluno resolver e sem contar que nossa formação acadêmica nos formou 
desta maneira tanto na língua portuguesa quanto na inglesa. Também estou 
ansioso para ver o resultado deste material didático elaborado de uma 
forma contextualizada (Professor B – GTR/2014). 
 

Precisamos nos aprimorar com relação ao ensino de língua estrangeira 
moderna, pois é fato que encontramos dificuldades em passar para os 
alunos a gramática de uma forma contextualizada, mas tenho certeza que  
este material didático  nos auxiliarão não só no EJA, mas também no ensino 
regular (Professor C – GTR/2014). 

 

Estamos sempre tentando elaborar algo de forma a favorecer a 
aprendizagem de nosso aluno. Infelizmente a elaboração de um material 
que contemple todo o conteúdo de forma contextualizada é árduo, mesmo 
porque são poucos os professores que querem sair do comodismo e se 
aventurar a novas metodologias e participar dos grupos para elaboração de 
materiais diferenciados, visto que esta atitude tem que partir de nós 
professores, pois capacitações e formações continuadas deveriam vir de 
encontro com nossas necessidades e isso raramente acontece. Vejo este 
projeto como uma luz no fim do túnel, espero aprender muito para aprimorar 
o meu trabalho (Professor D – GTR/2014). 
 

Algumas considerações revelam que o problema apresentado no nosso 
projeto também é preocupação de inúmeros professores: 



O projeto de intervenção pedagógica "Gramática pela gramática ou 
gramática contextualizada" vem contribuir com nossos anseios em relação 
ao ensino da gramática, não  só na EJA, mas em toda a esfera da educação 
básica, pois esperamos e trabalhamos para que nossos alunos tenham uma 
educação de qualidade, visando um ensino mais significativo. Para que isso 
ocorra partimos, assim como o projeto enfatiza, para uma gramática 
contextualizada, levando em consideração a prática vivida pelos educandos 
da EJA, uma vez que deverá se levar em conta também os três eixos 
articuladores desta modalidade de ensino: cultura, trabalho e tempo. As 
citações de Paiva são muito pertinente ao tema proposto pelo projeto de 
intervenção, pois reflete que não devemos ficar somente no nível da forma, 
devemos partir para algo significativo para nossos alunos. E  ainda  nos 
chama a atenção que nem sempre o ensino de regras gramaticais capacita 
o aprendiz a usar a língua de forma significativa. Acredito que a partir deste 
projeto de intervenção poderemos refletir e transformar nossa prática 
quanto ao ensino de gramática (Professor E – GTR/2014). 

 

O que despertou meu interesse por esse tema é que ele vem de encontro a 
minhas angustias e limitações e agora observo que não sou a única que 
tenho dificuldades em repassar um conteúdo, seja ele: trabalho com 
gêneros ou gramática de forma contextualizada, não se limitando apenas à 
língua estrangeira, pois também não temos muitos subsídios que 
apresentem uma forma de se trabalhar com língua portuguesa 
contextualizando e tornando o aprendizado proveitoso. 
Atualmente trabalho com língua portuguesa no ensino fundamental e 
CELEM de espanhol e percebi que colegas compartilham da mesma 
dificuldade, materiais inadequados e um sistema falho, onde cobra-se o 
ensino da gramática contextualizada, mas quando o assunto é concurso ou 
vestibular a metodologia é contraria a toda essa ideologia. 
Sempre busco elaborar e adequar o material para cada turma, mas nem 
sempre é possível trabalhar de forma contextualizada com todos os 
conteúdos e aí recorro ao recurso mais fácil que tenho em mãos, o livro 
didático, que apresenta o conteúdo de forma sucinta e nada contextualizado 
(Professor F – GTR/2014). 
 

No início da minha carreira, tive uma experiência assim na escola particular, 
utilizava um  livro didático onde não havia regras gramaticais, tudo era 
apresentado  através de funções linguísticas: como se cumprimenta, como 
se agradece, como... etc, fomos acompanhando e o resultado foi 
decepcionante: o aluno não sabia fazer outras construções a não ser 
aquelas que tinha "memorizado". Portanto acredito na necessidade do 
ensino da gramática sim, porém tendo um novo olhar para ela, propondo 
atividades mais significativas para que os alunos possam interagir em sala e 
fazer uso da língua (Professor G – GTR/2014). 
 

Você está coberta de razão quando fala da falta de interesse por parte de 
nossos alunos, isso gera também o nosso desinteresse e desânimo fazendo 
com que a gente se acomode, talvez uma coisa seja consequência da outra. 
É comum ouvirmos nos bate-papos das salas de professores sobre a 
angústia de muitos com relação à motivação de nossos alunos, isso ocorre 
em todas as áreas da educação e não somente em Língua Estrangeira. A 
impressão que dá é de que podemos dispor de tudo e que nada atrai a 
atenção dos alunos. E quando falamos em gramática, a situação piora um 
pouco, visto que envolve regras e situações que os desafiam a pensar, a 
raciocinar e isso está sendo cada vez mais difícil de conseguir (Professor H 
– GTR/2014). 

 



Também pudemos observar professores aplicando a Produção Didático-

Pedagógica e tendo resultados positivos, se conscientizando de que é necessário 

uma mudança na nossa prática para obtermos resultados positivos na 

aprendizagem, mas considerando também as dificuldades que poderemos encontrar 

trabalhando de maneira contextualizada, como por exemplo, tempo maior para 

planejamento das aulas e atividades:  

 

Como o esperado, os resultados estão sendo ótimos. O mais interessando é 
que primeiro foi apresentado o material tradicional e após isto o elaborado 
pela professora Marta. Os alunos percebendo a diferença, participando, 
dando seus exemplos, já é muito válido, pois hoje em dia muitos se 
mostram desinteressados e desmotivados. Como a Marta citou, dá trabalho, 
demanda tempo, mas quando se quer fazer diferente, é assim mesmo e 
infelizmente muitos de nossos professores não têm esta visão, seguem o 
livro didático do começo ao fim (Professor I – GTR/2014). 
 
Tenho certeza professora Marta que esta produção elaborada por você no 
seu PDE tornará o ensino de LEM mais acessível para os alunos. Trabalhei 
duas atividades com o primeiro ano do ensino médio e eles adoraram o 
método (Professor J – GTR/2014). 
 

Professora Marta quero te parabenizar e agradecer pelo projeto, reconheço 
que estava  tendendo  trabalhar com a gramática tradicional, com a 
"desculpa" da falta de tempo, porém ao participar desse grupo de trabalho 
percebi minha falha e já estou novamente direcionando para um trabalho 
contextualizado. (Professor K – GTR/2014). 
 

Profa Marta:  
“Pensando no que diz: ‘...estas atividades demandam mais tempo para 
planejamento e realização’, acredito que isso se deva por vários motivos. 
Gostaria de agregar alguns, os quais podem nos ajudar, e podem contribuir 
para que façamos uma auto-avaliação. 
1. São atividades mais criativas, mais motivadoras, portanto exigem mais 
planejamento. Lembrando que a criatividade não surge do nada, ela deve 
ser estudada, pesquisada, treinada e desenvolvida. 
2. Como são atividades não habituais, não encontramos materiais para 
suporte, portanto nós mesmos temos de desenvolvê-los. 
3. São atividades que exigem outros tipos de habilidades do professor, 
tarefas lúdicas por exemplo, podem ser desafios para professores mais 
sérios, ou mais tradicionais, ou mesmo para profissionais que não estão 
interagindo com novas tecnologias. 
4. As propostas não são habituais para os alunos. Portanto, eles também 
necessitam compreender como elas se desenvolverão e sua aplicabilidade 
(Professor L – GTR/2014). 

 

O objetivo principal do GTR foi a socialização e reflexão sobre minha proposta 

de trabalho, o Projeto de Intervenção Pedagógica: GRAMÁTICA PELA GRAMÁTICA 

OU GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA? Pudemos observar que a dificuldade, 

preocupação, angústia em trabalhar com a gramática não está só na EJA mas nas 

outras modalidades de ensino também. Observamos que é necessário discutir sobre 



esse assunto tão polêmico que é o ensino da gramática. Sabemos que o professor é 

resistente à mudanças, principalmente em relação a um projeto como este, onde  há 

necessidade de uma demanda maior de tempo na preparação das aulas. 

Percebemos através deste curso e da participação dos professores que o projeto é 

totalmente aplicável ao aluno, pois este utiliza a língua que está aprendendo em 

situações significativas e relevantes. Ficou claro também, através das valiosas 

contribuições e trocas de todos os participantes, que temos que ter tudo muito bem 

planejado e que atentos a isso conseguiremos alcançar os resultados pretendidos. 

Constatamos, através dos apontamentos feitos pelos participantes do GTR, que a 

Produção Didático-Pedagógica apresenta atividades que valorizam a participação do 

aluno, o que torna a aprendizagem mais fácil, observando uma aprovação geral 

entre todos os participantes. O momento da socialização da aplicabilidade das ações 

de Implementação do Projeto de Intervenção na Escola, foi significativo. Pudemos 

socializar os avanços e desafios enfrentados durante esta fase. Os cursistas 

refletiram, opinaram, colaboraram em relação aos  resultados obtidos e motivaram a 

aplicação da Produção Didático-Pedagógica. 

Inclusive, confirmamos através das participações, que o nosso projeto traz 

maneiras diferentes de fazer com que o aluno construa o significado da gramática, a 

partir de sua realidade e não mais a centralização no papel do professor. O aluno 

observa ou faz uso da língua para se comunicar e só depois se depara com 

explicações de gramática e realiza exercícios gramaticais. O ensino da gramática 

não é resumido ao simples ensino de regras. A gramática é utilizada de maneira 

prática, dessa forma, apresentando atividades com mais sentido ao aluno e evitando 

a realização de exercícios gramaticais de forma mecânica. O interesse do aluno 

aumenta e com isso o prazer de ensinar ganha espaço! É preciso que o professor 

acredite nesta forma significativa de se ensinar uma Língua Estrangeira. E os 

comentários confirmaram e revelaram uma grande aceitação dentre os participantes 

do GTR. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o nosso foco voltado para o ensino da Língua Inglesa de forma 

significativa e com a análise que fizemos na gramática presente na apostila 3, 

utilizada no Ensino Médio da EJA, propusemos atividades gramaticais 



contextualizadas na sua reformulação e, com isso, permitimos e proporcionamos um 

ensino/aprendizagem mais positivo aos alunos.  

Constatamos que o ensino de gramática pode ser muito mais significativo do 

que a memorização e o uso de regras descontextualizadas. É necessário usarmos 

nossa criatividade, instigarmos os alunos, desafiá-los e priorizar assuntos essenciais 

para tornar o ensino mais lúdico e, dessa forma, mais significativo para eles. Com 

isso, notamos também que a gramática significativa demanda um tempo maior do 

professor em sala de aula, como também no planejamento e preparação de 

atividades. 

O ensino isolado de gramática sem sentido e sem significado é improdutivo. 

Consequentemente com a sua contextualização há um ganho maior para os alunos, 

pois aprendem com profundidade os conteúdos e sabem o que realmente estão 

escrevendo, falando, lendo em Língua Inglesa, atingindo assim os nossos objetivos 

de proporcionar um ensino/aprendizagem mais significativo. 

 
O ensino se torna significativo quando o aluno vê a utilidade do conteúdo 
trabalhado em sala, isto é, o para quê estão aprendendo tal conteúdo, de 
modo que a aprendizagem deve ser vista como um processo e não como 
um produto (MOSER, 2004). 
 

Diante dos resultados positivos que tivemos em sala de aula e da aprovação 

dos participantes do GTR, consideramos que atingimos o nosso objetivo proposto no 

Projeto. Estudar gramática pela gramática não garante aprendizado, ao passo que, 

se colocarmos sentido, significado, contextualização no que os alunos aprendem, o 

aprendizado acontecerá. Pois percebemos o rendimento e a satisfação dos alunos 

ao entenderem o que realmente estavam fazendo e não simplesmente repetindo de 

forma mecânica as atividades propostas.  

Esperamos que este Projeto seja o início de inúmeros estudos sobre o 

assunto e sirva de base para futuro aprofundamento na área da gramática 

contextualizada. E que os resultados obtidos e relatados neste Artigo Final 

colaborem com os outros professores que tendo as mesmas angústias que nós, se 

identificaram com o material desenvolvido por nós e que possa promover a melhoria 

do ensino/ aprendizagem da Língua Inglesa nas nossas escolas.  

Participando do PDE pudemos ter um novo olhar na nossa prática 

pedagógica, rever conceitos e crenças e reforçar que ser significativo é levar em 

consideração as experiências dos alunos, proporcionar momentos em sala de aula 



para os alunos produzirem língua e não só reproduzirem, ou seja, usarem a língua 

de forma contextualizada.  

A gramática contextualizada precisa do nosso esforço, dedicação para fazê-la 

acontecer, pois quanto mais interesse o professor tiver em observar como ensina e 

como seus alunos aprendem, mais ele orientará seu próprio ensino em direção a 

uma aprendizagem bem sucedida do aluno (GEBHARD,1992 apud MOSER, 2013). 
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