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Duas formas de conceber o ensino de 

gramática 

 Ensino de gramática voltado para o desenvolvimento das 

competências dos alunos 

    . É preciso ampliar a noção usual de gramática. No caso da aprendizagem do sistema 

ortográfico, o componente fonológico tem papel fundamental. 

 

CONCEPÇÕES 

- Concepção tradicional:  a aprendizagem da metalinguagem precede o 

desenvolvimento das habilidades linguisticas. 

- Concepção estruturalista: exercitam-se à exaustão as estruturas a serem 

empregadas posteriormente. 

- Concepção “interacionista”: como o exercício da língua é uma atividade 

eminentemente interativa, o desenvolvimento das habilidades linguisticas devem se 

dar no exercício de atividades interativas por meio da língua. 

 

 Ensino de gramática como ensino de metalinguagem 



Gramática “no texto” 

 Cuidado com o chavão:  “gramática no texto”. O texto como 

contextualizador das categorias gramaticais  nada mais é do que 

desenvolver a metalinguagem, em geral estragando o prazer da 

leitura. 

 

 O óbvio: toda atividade lingüística envolve a gramática da língua. 

 

 As atividades epilinguísticas são a chave metodológica. 

 

 É preciso transcender a concepção ortopédica do ensino. A 

manipulação dos recursos gramaticais (e do léxico) visa a obter 

efeitos de sentido. 



Alguns exemplos 

 O tempo verbal e a estrutura das narrativas 

 

 As nominalizações e processos de coesão textual 

 

 Ordem de constituintes 



A questão se desdobra:  de que gramática estamos falando?  

1) O pai proibiu a menina de sair e ela saiu assim mesmo. 

2) O pai proibiu a menina de sair, mas  ela saiu assim mesmo. 

3) O pai proibiu a menina de sair, porém ela saiu assim mesmo. 

4a) A menina saiu, embora o pai proibisse ela de sair. 

4b) Embora o pai proibisse a menina de sair, ela saiu assim mesmo. 

 

 Gramática do dialeto do aluno X gramática do português 
erudito 

 

Há uma gramática (e seu inventário de formas lexicais) que é preciso 
aprender, para que se possa manipular. Por excemplo: 

O quadro dos pronomes pessoais e os processos de anáfora textual 

O quadro das conjunções 

As estratégias de relativização e os pronomes relativos 

Etc. 

 

 

 



Rotas metodológicas 

 Dar chance aos mistérios 

 Concepção de “programas” em função de cada turma específica 

 Reconhecer, em cada atividade, os elementos do funcionamento da 

língua que estão em relevo para a manipulação epilinguistica 

 Reconhecer, em cada atividade, o que ficará para conhecimento 

passivo. Por exemplo: o pronome vós. 

 



Provocações 

 A produção de poemas – licença para matar 

 Leitura de textos que coloquem em relevo aspectos 

gramaticais que se queira destacar – o papel dos 

gêneros textuais. 

 Propostas de produção que coloquem em relevo 

aspectos gramaticais que se queira destacar –  

       - textos de humor – a manipulação de ambiguidades 

       - textos de mistério 

       - textos jornalísticos 

  etc.etc. etc. 



Intervenções 

  Intervenções programadas – escolha de temas para 
as aulas em função do universo de alunos: 

    - Escolha de um tema a partir dos textos produzidos 
pelos alunos 

 - Aulas de reflexão sobre o fenômeno escolhido, 
sem o fim da descrição metalingüística 

      - No caso de formas novas – a confrontação com 
o próprio dialeto é fundamental 

 - Atividades específicas – na forma de exercícios 

 - Volta ao texto – a prática na prática 



A Importância do erro  







Ensino de Metalinguagem 

 1. Três grandes objetivos: 

.  Compartilhamento do conhecimento 
desenvolvido pela civilização:  a 
formação do sujeito 

.   Iniciação à ciência 

. Desenvolvimento do raciocínio 

 

 Pressupõe que o desenvolvimento de 
habilidades linguísticas 



Ensino de Metalinguagem 

 2. Duas grandes áreas do conhecimento 

 2.1. História e funcionamento social da 

língua 

• - É parte integrante da formação do sujeito 

social 

• - Recoloca o problema da aprendizagem da 

língua padrão  

 

 2.2. O funcionamento interno da língua 

- Abrangeria todas as áreas do funcionamento da 

língua. Aqui se inclui a gramática propriamente. 



“Gramática pela gramática” - Possíveis rotas 

 1. Visão global  
• É preciso evitar a visão fragmentária do funcionamento 

da língua. Ver por exemplo o que se faz com as classes 

de palavra. Ou as funções sintáticas. Tudo enfim.... 

• De noções gerais para questões específicas 

• O sistema funciona com componentes 

independendes que se relacionam 

• Constituintes imediatos:  noção aplicável à 

fonologia, morfologia e sintaxe 

• Complemento e adjunto: noção aplicável à 

sintagmas verbais e nominais 

  2. Exaustão – Não se quer formar um gramático 

 

 



“Gramática pela gramática” - Possíveis rotas 

 2. Ruptura com a gramática tradicional 

• - Nem tanto terminológica, mas conceitual.  

Ênfase na forma 

• - Nos manuais, sempre se começa pelas 

classes de palavra, o que é uma herança das 

gramáticas da tradição clássica 

• - Aplicação do método científico:  enunciados 

metalingüísticos não contraditórios entre si e 

corroborados por dados linguisticos 

• - Descrição do próprio dialeto e contraste 

com o dialeto das gramáticas tradicionais 



Quando? 

 À medida que a escolaridade avança, os 

alunos passariam, em ênfase, de 

atividades línguísticas, a epilinguisticas e 

a metalinguísticas (Franchi,1987). 

 

 O trabalho sistemático com 

metalinguagem deveria se desenvolver no 

final do E. Fundamental ou no E. Médio. 



Ou como disse nosso autor há 

tanto tempo 
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