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Introdução 

Os discursos teóricos sobre o ensino de língua materna elaborados desde meados 

dos anos 80 têm assumido o “texto” como unidade didática e destacado a importância 

das práticas de leitura e produção de textos nas aulas de Língua Portuguesa. Esse 

mesmo discurso tem também colocado em questão a validade do ensino de gramática na 

escola, o qual vinha historicamente priorizando nomenclaturas e classificações em si 

mesmas, como observou Neves (2003). 

Essas críticas ao ensino de gramática têm constituído, assim, uma tentativa de 

minimizar a importância da tradição gramatical ainda tão consolidada no contexto 

escolar, uma vez que, segundo Marinho (1998), “ensinar e aprender Língua Portuguesa, 

na escola, historicamente, tem sido entendido como ensinar e aprender regras 

gramaticais” (p. 60). 

Compreendemos, desde os anos 1980, a necessidade de investir em um ensino 

dos conhecimentos gramaticais articulado à leitura e à produção de textos escritos, 

superando uma tradição escolar centrada na memorização de regras e taxonomias 

(GERALDI, 1984; POSSENTI, 1996). Compreendemos, assim, que os conhecimentos 

gramaticais deveriam estar a serviço dos usos da língua (NEVES, 2003; BRASIL, 

1997). 

Nesse cenário de mudanças, diversas redes de ensino oficiais começaram a 

incorporar essas e outras orientações em seus documentos curriculares, como um meio 

de contribuir para a melhoria do ensino de língua materna no Brasil. Marinho (1998), ao 

analisar currículos de Língua Portuguesa das décadas de 80/90 de dezenove estados 

brasileiros, constatou uma tentativa – ainda que com contradições e distorções – de 

aproximação daqueles documentos às novas concepções divulgadas nos discursos dos 

especialistas dessa área. Segundo a autora, na realidade, tais propostas constituíram 

mais um conjunto de intenções que, propriamente, uma concretização de uma proposta 

de ensino centrada em uma abordagem discursiva e pragmática da linguagem. 



Mais recentemente, sobretudo a partir de meados da última década, o livro 

didático tem suscitado inúmeros debates e polêmicas em diferentes instâncias – escolas, 

universidades, governo, mercado editorial, etc. Segundo Rangel (2001), os manuais 

didáticos têm despertado uma atenção renovada desde que o Ministério da Educação 

(MEC) decidiu subordinar a sua compra (a dos livros didáticos) a uma análise 

desenvolvida por especialistas nas diferentes áreas de conhecimento, embora, segundo o 

autor, isso não tenha acontecido apenas por este motivo. 

Como decorrência desse processo, temos assistido, nos últimos anos, a um 

processo de melhoria significativa dos livros didáticos que têm sido submetidos ao 

PNLD (Programa Nacional do Livro Didático). Segundo Costa Val e Castanheira 

(2005), entre 1998 e 2004, observa-se uma diminuição do número de obras não aceitas e 

um aumento gradativo de obras aprovadas, na área de Alfabetização e Língua 

Portuguesa. Essas autoras constataram, também, nesse mesmo período, um crescimento 

do volume de livros com menções mais altas (recomendadas e recomendadas com 

distinção), embora, em todas as avaliações, estas menções tenham sido menos 

freqüentes que a mais baixa (recomendada com ressalvas). 

Por outro lado, alguns estudos (BIRUEL, 2002; SILVA; BIRUEL; MORAIS, 

2003; ANDRADE, 2003) têm apontado que os novos livros didáticos de Português têm 

tendido a inovar mais no tratamento didático da leitura e da produção de textos que no 

ensino dos conhecimentos gramaticais ou lingüísticos. No caso dos livros de 

alfabetização, também se tem chegado a uma constatação semelhante: a inovação teria 

se concentrado mais no âmbito do letramento e não no do ensino do sistema de escrita 

alfabética (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2005). 

No cotidiano escolar, como adverte Neves (2003), as aulas de gramática ainda 

têm se restringido ao reconhecimento e à classificação de palavras e de funções 

sintáticas, não correspondendo à verdade a afirmação de que a gramática escolar 

tradicional seria normativa. Segundo essa autora, “na prática, há um conflito com a 

gramática ensinada, porque ela nem é normativa (para guiar a correção) nem vai ao 

texto (para, de fato, ensejar um melhor desempenho no uso lingüístico)”. (p. 114) 

Por outro lado, diferentes estudos (NEVES, 1990; ALBUQUERQUE, 2001; 

MORAIS, 2002) constataram que os professores estão se apropriando da orientação que 

recomenda ensinar gramática “a partir de textos”. No entanto, na maioria das vezes, esse 

ensino tem sido entendido apenas como análise morfológica e sintática de unidades 

(palavras e frases) extraídas de textos. 



Ainda como decorrência das críticas à gramática e ao seu ensino, começou-se a 

interpretar, também, que não seria mais necessário ensinar gramática na escola, 

associando-a (a gramática) a um modelo tradicional de ensino e de aprendizagem, que 

deveria ser abandonado. Essa posição, supostamente “inovadora”, desconsidera, no 

entanto, que cabe à instituição escolar assegurar aos alunos o domínio da norma 

lingüística de prestígio, como destacam, entre outros, Morais (2002) e Neves (2003). 

Como, então, os livros didáticos estão abordando o “ensino de gramática” ou a 

“análise lingüística”? O estudo aqui apresentado relaciona-se a essa questão e visa, 

exatamente, a investigar como livros didáticos da área de Língua Portuguesa estão 

tratando o eixo didático designado como “gramática” ou “análise lingüística”, 

analisando mudanças, sobretudo didáticas, em relação ao ensino tradicional1 da 

gramática escolar. 

Trata-se, portanto, de uma investigação que tem como eixo a análise de 

mudanças nos livros didáticos, mas que não se limita a uma crítica deles. Nesse sentido, 

nossa investigação visa muito mais a colaborar para uma melhor compreensão de como 

manuais didáticos legitimados pelas instâncias de poder estariam instituindo 

determinadas concepções e práticas de “ensino de gramática” ou “análise lingüística” na 

escola. 

 

Aspectos metodológicos 

Neste trabalho, adotamos como estratégia metodológica a análise documental, 

envolvendo o exame de três coleções de livros didáticos de Língua Portuguesa (1ª a 4ª 

séries), aprovadas no PNLD 2007. Estas coleções foram escolhidas por terem sido as 

mais solicitadas pelas escolas públicas de Pernambuco, conforme dados do Fundo 

Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE)2:  

• Coleção “Porta Aberta” (doravante PA), de Isabella Pessoa de Melo 

Carpaneda e Angiolina Domanico Bragança, FTD, 2005; 

• Coleção “Projeto Pitanguá” (doravante PP), obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, Moderna, 2005; 

• Coleção “Os caminhos da Língua Portuguesa” (doravante CLP), de Maria do 

Rosário Gregolin, Editora Atual, 2004. 

                                                 
1 Neste estudo, o termo “tradicional” não assume, necessariamente, um sentido negativo, relacionando-se, 
muito mais, a um “conjunto de práticas que se solidificaram com o passar do tempo, com regularidade de 
ocorrência, o que terminou por constituir uma ‘tradição’” (MENDONÇA, 2006, p. 201). 
2 Disponível em: www.fnde.gov.br. Acesso em: 15/08/2007. 



 
Essas coleções foram examinadas a partir da análise temática categorial 

(BARDIN, 1979). Neste texto, analisaremos os exercícios relativos aos três conteúdos 

de “gramática” ou “análise lingüística” mais freqüentes nas coleções analisadas 

(ortografia, classes de palavras e características de gêneros, tipos ou suportes de texto)3, 

considerando o tipo de atividade envolvido (identificação, classificação, comparação, 

análise, produção, conceituação, denominação) e a unidade sobre a qual o aluno atuava 

(letra, sílaba, morfema, palavra, frase, oração e período, parágrafo, texto, 

conceitos/terminologias). 

Desse modo, consideramos as categorias de análise agora apresentadas, 

elaboradas indutivamente a partir do exame das atividades4 propostas nos livros 

didáticos, levando em conta, ainda, os diferentes tempos de aprendizagem – observação, 

reflexão, exercício e instalação de saberes – e os diversos níveis de reflexão sobre a 

língua – texto, frase e palavra (cf. ROS-DUPONT; BINISTI, 2006). 

Além dessa análise, desenvolvemos, também, uma análise exploratória acerca de 

alguns outros aspectos indicadores de mudanças e/ou permanências em relação ao 

ensino tradicional da gramática escolar, no tratamento didático dos três conteúdos mais 

freqüentes nas coleções examinadas. 

 

Análise e discussão dos principais resultados 

Considerando a relação entre os conteúdos analisados e as atividades exploradas 

nos exercícios, constatamos que, enquanto as atividades de produção e de identificação 

eram as mais freqüentes no caso da “ortografia” e das “classes de palavras”, as de 

análise eram, por sua vez, as mais comuns no caso de “características dos gêneros, tipos 

ou suportes de texto”, tal como pode ser observado na Tabela 1: 

 

 

Tabela 1: Distribuição dos exercícios de “ortografia”, “classes de palavras” e 

“características de gêneros, tipos ou suportes de texto” por atividades, nas coleções 

de livros didáticos analisadas 

 

Conteúdos Ortografia Classes de palavras Características dos 

                                                 
3 A partir de uma análise dos exercícios propostos  nos livros didáticos, realizamos um levantamento dos 
conteúdos de “gramática” ou “análise lingüística” explorados nas coleções, considerando todas as seções 
nelas apresentadas. 
4 Usaremos, neste trabalho, o termo “atividade” ora como sinônimo de “capacidade”, ora como sinônimo 
de “exercício” (dos livros didáticos). 



gêneros, tipos ou 

suportes de texto 

PA PP CLP PA PP CLP PA PP CLP 
Atividades 

% % % % % % % % % 

Identificação 20,7 20,2 25,4 27,0 42,1 31,3 19,7 23,1 30,9 
Classificação 9,1 7,1 12,4 2,5 7,9 5,6 0,0 0,6 1,8 
Comparação 8,8 9,9 13,5 3,0 1,8 5,6 6,7 7,1 5,5 
Análise 22,3 8,5 5,9 24,1 10,4 5,6 57,0 38,5 30,9 
Produção 23,2 27,7 29,7 30,4 25,0 37,5 8,3 26,9 7,3 
Conceituação 0,0 0,0 1,1 5,5 1,8 1,4 3,6 1,9 5,5 
Denominação 2,8 0,0 0,5 6,3 6,7 6,3 4,1 1,3 1,8 
Outros 13,2 26,6 11,4 1,3 4,3 6,9 0,5 7,1 16,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
PA: Porta Aberta 
PP: Projeto Pitanguá 
CLP: Os caminhos da Língua Portuguesa 
 

Nesse sentido, as atividades de análise apareceram mais relacionadas a um 

conteúdo considerado “novo” no eixo de ensino tradicionalmente designado como 

“gramática”, o que se expressou, também, no baixo índice que elas apresentaram no 

caso da “ortografia” e das “classes de palavras”, em duas (PP e CLP) das três coleções 

analisadas. Dito de outro modo, algumas das coleções pareciam encontrar uma certa 

dificuldade para elaborar atividades de análise, quando se tratava dos antigos conteúdos 

gramaticais (ortografia e classes de palavras), muito marcados, na tradição escolar, pela 

memorização. Eis alguns exemplos: 

2. Pense em outras palavras que tenham sílabas terminadas em m ou n.  

Escreva 3 palavras que tenham sílabas terminadas com m e 3 com n. 

(CLP2:89) 

 

1. Existem outros pronomes possessivos no texto “As mil e uma noites”? Procure e 

escreva no caderno os pronomes possessivos. 

(CLP4:131) 

 

7. Discuta a questão abaixo com seu professor e colegas. Depois, registre a 

conclusão. 

Os cartazes são geralmente bem ilustrados, com textos curtos e escritos com letras 

grandes. 

Na sua opinião, por que isso acontece? 

(PA4:176) 

 

Esses dados parecem apontar, assim, para a necessidade de um debate urgente, 

em nosso país, sobre a inovação do tratamento didático de certos conteúdos da tradição 

do ensino da gramática escolar, que, por terem um papel no desenvolvimento da 



competência comunicativa dos alunos, não podem ser simplesmente abandonados ou 

continuarem sendo tratados como um “mal necessário”, mantido às custas de um ensino 

meramente transmissivo, tal como acontece, por exemplo, com a ortografia e a 

concordância verbo-nominal. Conforme analisaremos posteriormente, as coleções 

examinadas têm procurado encontrar algumas soluções para isso, mas não as 

discutiremos agora. Retornaremos a esta questão mais adiante. 

Com relação às atividades de classificação e de comparação, constatamos que 

elas ocorreram pouco ou muito pouco no estudo das “classes de palavras” e no das 

“características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”, mas não no ensino da 

“ortografia”. No primeiro caso (classes de palavras), acreditamos que isso aconteceu 

porque as coleções trataram, na maioria das vezes, cada uma das classes separadamente. 

No segundo (características dos gêneros), compreendemos que as coleções não 

consideraram que essas atividades seriam relevantes para exploração dos gêneros e das 

suas características. Salientamos, no entanto, que a observação de semelhanças e 

diferenças entre textos de um mesmo gênero ou de gêneros diferentes constituiria uma 

estratégia adequada para exploração de suas características, já que, segundo nossa 

perspectiva, permitiria, ao aprendiz tomar consciência das propriedades (textuais, 

estilísticas, etc.) de diferentes gêneros semelhantes ou distintos. Eis alguns exemplos de 

atividades de classificação e comparação: 

2. Leia as palavras e copie-as de acordo com o som do r. 

 

torre             escuro         arruda         maravilha           torresmo          ouro 

pirralho       sereia          siri               corrente              xícara              gangorra 

 

SOM FORTE  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

SOM FRACO  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(PA1:167) 

 
7. Na unidade anterior você leu um texto narrativo chamado Dormir fora de casa e 

agora você leu o poema Pique-esconde. 

Responda oralmente. 

Existe diferença na forma como esses textos ocupam o espaço na página? 

Qual? 

(PA1:105) 

 



Quanto às atividades de conceituação e de denominação, constatamos que elas 

estavam, de modo geral, (muito) pouco presentes – às vezes, ausentes – nas coleções 

examinadas, tanto no caso da “ortografia” e das “classes de palavras”, como no das 

“características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”. Se, por um lado, esse pouco 

investimento pode estar relacionado às críticas ao estudo pouco produtivo de conceitos e 

nomenclaturas com um fim em si mesmo (cf. GERALDI, 1984; NEVES, 2003; 

ANTUNES, 2007), por outro, acreditamos que também pode haver, pelo menos no caso 

da ortografia, alguma relação com a natureza do próprio conteúdo, que se adequaria 

pouco à exploração de conceitos e denominações. Mas, isso não significa que as 

coleções não usavam terminologias gramaticais: elas apenas não cobravam 

explicitamente (ou cobravam pouco) esse conhecimento dos alunos Eis alguns 

exemplos: 

6. Observe no texto as palavras vampiro, lobisomem, avião, trovão e ladrão. 

• A que classe gramatical elas pertencem? 

(PP3:100) 

 

2. Um poema é composto de estrofe e versos. 

• Leia uma das estrofes do poema: 

 

 

 

 

 

 

Nessa estrofe há quatro versos. 

• Agora, junte-se a um colega e discutam o que vocês acham que é verso e o que é 

estrofe. Depois registre a conclusão no caderno. 

      (PA2:202) 

 

Considerando, agora, a relação entre os conteúdos abordados e as unidades 

(meta)lingüísticas exploradas nos exercícios, constatamos que estas estavam 

diretamente vinculadas àqueles (conteúdos), tal como pode ser observado na Tabela 2, 

apresentada mais adiante. Se a letra e a palavra eram as unidades privilegiadas, 

respectivamente, no estudo da “ortografia” e no das “classes de palavras”, o texto era a 

unidade principal quando o conteúdo eram as “características dos gêneros, tipos ou 

suportes de texto”. 

Nessa mesma perspectiva, vimos que, enquanto as unidades lingüísticas maiores 

(texto, parágrafos, frases, etc.) ocorriam muito pouco (ou não apareciam) no caso da 

“ortografia” e no das “classes de palavras”, as unidades menores da língua (letra, sílaba, 

“Uma coisa, no entanto, 

impede que eu me levante: 

sentado nas minhas costas, 

há um enorme elefante.” 



palavra, etc.) estavam ausentes ou muito pouco presentes no caso das “características 

dos gêneros, tipos ou suportes de texto”. 

 

Tabela 2: Distribuição dos exercícios de “ortografia”, “classes de palavras” e 

“características de gêneros, tipos ou suportes de texto” por unidades, nas coleções 

de livros didáticos analisadas 

 

Conteúdos 

Ortografia Classes de 

palavras 

Características dos 

gêneros, tipos ou 

suportes de texto 

PA PP CLP PA PP CLP PA PP CLP 
Unidades 

% % % % % % % % % 

Letra 47,8 57,1 62,2 1,6 0,0 0,7 0,0 1,3 0,0 
Sílaba 8,4 3,9 8,1 0,0 0,0 1,4 0,0 0,6 0,0 
Morfema 14,6 19,5 3,8 11,8 9,8 10,3 2,6 7,7 12,7 
Palavra 19,3 14,5 20,5 61,0 68,3 65,1 2,1 1,3 1,8 
Frase/oração/período 6,2 2,8 2,7 3,3 9,8 8,9 4,7 6,4 7,3 
Parágrafo/trecho de 
texto 

0,0 0,4 0,0 5,3 1,8 0,7 9,3 3,8 5,5 

Texto 0,0 0,0 0,0 5,3 0,6 6,2 73,6 75,6 61,8 
Conceito/nomenclatura 2,8 0,0 1,6 0,4 0,0 0,0 7,8 3,2 7,3 
Outros 0,9 1,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Total 100,0 100,0 100,0 11,4 9,8 6,8 100,0 100,0 100,0 
PA: Porta Aberta 
PP: Projeto Pitanguá 
CLP: Os caminhos da Língua Portuguesa 

 

Esses resultados indicam, assim, uma relação entre os conteúdos de ensino e as 

unidades (meta)lingüísticas exploradas, contrariando uma hipotética expectativa de que 

o “texto” deveria constituir, sempre, a unidade de ensino do Português. Se, na maioria 

das vezes, isto é verdade, em outras situações, como no caso do ensino de “ortografia”, 

essa exigência não assume nenhum caráter “obrigatório”. 

Conforme apontamos anteriormente, os conteúdos mais presentes nas coleções 

analisadas foram “ortografia” e “classes de palavras”, conteúdos clássicos das aulas de 

português, que, na realidade, eram, quase que exclusivamente, aulas de gramática (cf. 

BATISTA, 1997). Entretanto, ao analisarmos o tratamento didático daqueles conteúdos, 

constatamos duas inovações principais: o uso de textos e a tendência à não-apresentação 

de regras, conceitos e nomenclaturas “prontos”. Já no caso da exploração das 

“características dos gêneros textuais”, um conteúdo que podemos considerar “novo”, 



observamos que as coleções recorriam, desnecessariamente, a textos didáticos e, às 

vezes, transmitiam, à moda da tradição, diversas informações sobre os gêneros. 

Esses dados parecem, assim, contrastar, em parte, com aqueles encontrados por 

Biruel (2002), ao analisar duas coleções de livros didáticos (“ALP – Análise, linguagem 

e pensamento” e “Linguagem e interação”) de 1ª a 4ª séries, recomendadas pelo Guia de 

Livros Didáticos do PNLD 2000-2001. De acordo com os resultados daquele estudo, as 

coleções revelaram dificuldades na didatização de conteúdos de “análise lingüística” 

(variação lingüística, pontuação, ortografia e classes de palavras), pois elas pouco 

incentivavam os alunos a observar, analisar e explicitar os seus conhecimentos sobre a 

língua. 

Com relação ao uso de textos no estudo de conteúdos da tradição do ensino da 

gramática escolar (especialmente ortografia e classes de palavras), constatamos que as 

coleções analisadas demonstravam uma busca de apropriação de um discurso muito 

difundido na década de 1980 – “trabalhar com textos” no ensino de conhecimentos 

gramaticais e ortográficos –, embora nem sempre se encontrasse, evidentemente, uma 

coincidência total entre o que tem sido defendido no âmbito do discurso acadêmico e 

oficial – estudo das funções que determinadas categorias gramaticais assumem nos 

textos ou, mais recentemente, nos gêneros – e o que os livros didáticos, às vezes,  

apresentavam –  “uso do texto como pretexto”. 

Observamos, ainda, que as coleções analisadas usavam tanto textos “autênticos” 

como “didáticos” (isto é, elaborados pelos próprios autores das coleções), inclusive na 

exploração das “características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”. No caso da 

“ortografia” e das “classes de palavras”, os autores dos livros didáticos elaboravam 

“textos” que, intencionalmente, apresentavam os conteúdos que seriam abordados. Já no 

caso das “características dos gêneros, tipos ou suportes de texto”, acreditamos que os 

autores tendiam a inventar “textos” que tinham claramente as características do gênero 

que se pretendia explorar, evitando, assim, textos menos prototípicos quanto às 

características do gênero. Eis alguns exemplos: 

1. Releia o texto “A história de Estevão” e responda: Todas as ações acontecem no 

passado? 

      (CLP4:158) 

 
 
3. Compare as duas propagandas: 

 



 
 

Responda no caderno: 

• Qual é a diferença entre elas? 

• De qual delas você gostou mais? Por quê? 

(CLP3:172) 

 

Em relação à apresentação de informações sobre os conteúdos gramaticais ou 

lingüísticos estudados, constatamos que, no caso da ortografia e no das classes de 

palavras – conteúdos “clássicos” do ensino da gramática escolar –, havia um interesse 

de não apresentar regras, conceitos ou nomenclaturas “prontos”, pelo menos de início. 

Tratava-se, portanto, de uma “mudança na estabilidade”, pois os conteúdos eram os 

mesmos da tradição da gramática escolar, mas a abordagem deles ia muitas vezes de 

encontro àquela tradição. Observamos, inclusive, um incentivo à construção, pelos 

alunos, de regras e de conceitos, embora nem sempre isto acontecesse. Eis um exemplo: 

7. Agora junte-se a um colega e criem uma regra para o uso de eza e esa. Depois 

registre a conclusão no caderno. 

(PA4:157) 

 

Paralelamente, no caso das “características dos gêneros, tipos ou suportes de 

texto” – conteúdo considerado “novo” em relação aos “antigos” conteúdos gramaticais 

–, notamos que as coleções transmitiam – não só depois das atividades, mas também 

antes – uma série de informações sobre os gêneros explorados (conceito, denominação, 

características formais específicas, etc.). Quando elas transmitiam informações, sem 

antes terem garantido que os alunos tivessem a oportunidade de refletir sobre os 

gêneros, constatamos uma espécie de “estabilidade na mudança”, isto é, tratava-se de 



um conteúdo “novo”, mas que era tratado, às vezes, como os “velhos” conteúdos da 

gramática escolar. Eis um exemplo: 

O poema 

 

O poema é um tipo de texto escrito em verso. Quando você lê um poema, pode perceber 

que ele é parecido com uma musica, pois tem ritmo. São os versos que dão o ritmo ao 

poema.  

Cada linha do poema é um verso. 

Geralmente, as palavras finais dos versos terminam com o mesmo som que uma outra 

palavra do poema. Quando isso acontece, dizemos que o poema tem rimas. 

 

2. Observe o poema “Pé de flor” e responda no caderno: 

• Quantos versos tem esse poema? 

• Ele tem rimas? Quais? 

(CLP3:55) 

 

 Nas coleções analisadas, observamos que a combinação entre “antigo” e “novo” 

apareceu claramente, por exemplo, no estudo das “classes de palavras”: mantinha-se o 

ensino das categorias gramaticais tradicionais, apresentando as classes uma a uma 

(substantivo, adjetivo, artigo, pronome, etc.), tal como acontecia no “antigo” ensino da 

gramática escolar, mas, ao mesmo tempo, trazia-se algumas “inovações” em relação a 

esse ensino. 

Desse modo, constatamos, em algumas atividades voltadas ao ensino das 

“classes de palavras”, tentativas de inovação que se expressavam por meio daquilo que 

chamaremos de “relativização da gramática”. Esta relativização ocorria seja em relação 

ao conceito e à classificação das palavras, seja em relação à forma e à posição (na frase, 

na oração) delas. Coincidentemente, encontramos, nas três coleções, atividades 

envolvendo a exploração de casos em que o “aumentativo” e o “diminutivo” das 

palavras não indicavam “tamanho grande” e “tamanho pequeno”, respectivamente. 

Observamos, ainda, atividades que envolviam casos em que as terminações “ão” e 

“inho(a)” não indicavam nem aumentativo, nem diminutivo. Eis alguns exemplos: 

1. Explique a diferença entre as palavras destacadas no trecho. 

“E só ela sabia me chamar de Preta desse jeito que ficou tão doce. Olha que 

engraçado: quando outros diziam que eu era preta eu achava estranho.” 

• Como você classifica cada uma delas: substantivo ou adjetivo? 

(PP4:92) 

 

 

 

5. Leia. 



 

Cuidado, porquinho 

 

Porquinho, porco, porcão 

por que vive focinhando 

com o focinho no chão? 

 

Porquinho, porco, porcão 

vai ficando tão redondo 

que lhe passam um facão. 

    Maria Célia Bueno. Misturando versos. 

                                           Vigília, 1986. 

 

• Copie do poema: 

a) dois substantivos terminados em – ão que não estão no aumentativo. 

b) Um substantivo terminado em – inho que não está no diminutivo. 

 

(PA1:207) 

 

Observamos, ainda, nos livros didáticos, uma tentativa de inovação que se dava 

por meio da exploração de aspectos textuais relativos às classes de palavras, como, por 

exemplo, o uso de artigos definidos e indefinidos em textos, a função dos adjetivos em 

propagandas e resenhas, o uso do imperativo em avisos e anúncios, o emprego de 

tempos verbais em histórias e crônicas e a utilização de pronomes como recurso de 

coesão textual (substituição gramatical). Eis alguns exemplos: 

5. Observe os artigos destacados nas frases do texto. 

“– Primeiro, tragam-me uma vaca – pediu ela. 

[...] e a vaca rapidamente engoliu aquilo que para todos parecia um banquete 

desperdiçado.” 

Que diferença de sentido haveria se, em vez de tragam-me uma vaca, ela dissesse 

tragam-me a vaca? 

(PP3:191) 

 

3. Na sua opinião, por que os adjetivos são importantes na propaganda? 

    (CLP2:116) 

 

Encontramos, ainda, em algumas atividades relativas às “classes de palavras”, a 

consideração da “norma  normal ou social”, que é aquela norma, com ou sem prestígio 

social, realmente usada em uma língua, mas que não coincide necessariamente com a 

instituída nas gramáticas pedagógicas tradicionais (cf. MATTOS E SILVA, 1997). Nas 

coleções por nós analisadas, encontramos alguns casos que envolviam, basicamente, o 

emprego dos pronomes sujeito e de determinadas flexões verbais Vejamos alguns 

exemplos: 



3.   Os pronomes que se referem a pessoas são: 

       eu     tu     você     ele     ela     nós 

       vós     vocês     eles     elas 

      Responda no caderno: 

 

• Na região onde você mora, as pessoas costumam usar todos esses pronomes? 

• Quais deles vocês não usam? 

      (CLP3:129) 

 
 
7. Retire do trecho abaixo um verbo no pretérito perfeito e outro no pretérito-mais-

que-perfeito. 

“Um dia, voltando da roça, encontrou o seu senhor muito bem vestido. Ele 

comprara ricas roupas, sapatos finos e belas jóias.” 

 

 

 

 

 

 

 

     (PP4:67) 

 

Verificamos, ainda, uma tendência a não apresentar nomenclaturas, conceitos 

e/ou outras informações gramaticais no início do estudo das classes de palavras, como 

acontece na tradição da gramática escolar. Em um primeiro momento, os alunos eram 

solicitados a responder a alguma atividade, que era, muitas vezes, “lúdica” ou 

“contextualizada” e/ou partia de um texto ou de um fragmento dele. Só depois disso é 

que a terminologia, o conceito e/ou as informações técnicas eram apresentados. Eis um 

exemplo: 

1. Imagine que você vai ganhar de aniversário um pacote cheio de brinquedos. 

    Você prefere que seja o quê? 

 

� um pacote      � um pacotinho     � um pacotão 

 

• Escreva o motivo da sua escolha. 

(PA1:205) 

 

Essas inovações não substituíram totalmente as antigas práticas de ensino das 

“classes de palavras” e nem sempre eram mais expressivas que elas. Constatamos, 

muitas vezes, a co-existência da versão antagônica de cada uma das inovações 

analisadas anteriormente. Entretanto, não estávamos interessados em evidenciar apenas 

os mesmos resultados a que chegaram diversos outros estudos – ensino de “classes de 

   No dia-a-dia, o pretérito mais-que-perfeito normalmente é substituído por 

uma expressão verbal. Observe: 

O príncipe herdeiro morrera. 

O príncipe herdeiro havia morrido. 

O príncipe herdeiro tinha morrido. 
  



palavras” centrado em  conceitos e nomenclaturas gramaticais com um fim em si 

mesmos –, mas, sim, analisar, principalmente, “mudanças na estabilidade”, não se 

restringindo, portanto, apenas àquilo que não muda no ensino das classes de palavras. 

 

A título de considerações finais 

Essas evidências parecem coincidir, assim, com os resultados encontrados por 

Aparício (2006), ao analisar a inovação no ensino de gramática em duas coleções de 

livros didáticos de Língua Portuguesa destinadas a turmas de 5ª a 8ª séries, 

recomendadas pelo PNLD 2002 (“ALP – Análise, linguagem e pensamento” e 

“Tecendo textos”). De acordo com a autora, a análise por ela desenvolvida evidenciou 

que os livros didáticos “solidarizam noções teórico-metodológicas vindas da tradição 

gramatical e da teoria lingüística, dando origem a noções escolares de análise lingüística 

não totalmente incompatíveis/incongruentes com as noções veiculadas pelos textos de 

referência, mas diferentes dessas”. (p. 125). 

Em suma, os “novos” livros didáticos de Língua Portuguesa estão apresentando, 

sim, tentativas de mudança em relação ao antigo ensino de gramática escolar, embora 

não exatamente da mesma maneira como tem sido defendido nos discursos acadêmicos 

e oficiais sobre “análise lingüística”. Essa constatação contrariaria, portanto, as 

expectativas de muitos daqueles que estabelecem o que deve ser o ensino de língua na 

escola. 

Como indicaram os resultados deste estudo, as inovações observadas nos livros 

didáticos não substituíram, inteiramente, as “velhas” maneiras de ensinar gramática, 

mas revelaram tentativas de mudança em tempos de transição. Por isso, as coleções 

analisadas apresentavam não apenas “mudanças na estabilidade” (por exemplo, 

mantinha-se o ensino de classes de palavras, mas as classificações eram relativizadas), 

como também “estabilidades na mudança” (por exemplo, transmitiam-se informações 

sobre as características dos gêneros textuais). Segundo Mendonça (2006), 

“atravessamos um momento especial, em que convivem ‘velhas’ e ‘novas’ práticas no 

espaço da aula de gramática, por vezes, conflituosas” (p. 201). 

Se os livros didáticos por nós examinados exploravam as “classes de palavras”, 

considerando, por exemplo, o papel textual das categorias gramaticais, nem por isso eles 

abriam mão de determinados procedimentos “antigos”, como retirar palavras do texto, 

mesmo que, para isso, as duas coisas aparecessem associadas, no mesmo exercício. 

Esses resultados parecem, assim, se relacionar à “coerência pragmática” (cf. 



CHARTIER, 2000) adotada pelos professores, ao tentar inovar o ensino não só de 

gramática, mas também de leitura e de produção de textos, conforme demonstrado em 

distintos estudos (cf. MORAIS, 2002; ALBUQUERQUE, 2002; SANTOS, 2004; 

APARÍCIO, 2006). 

Em suma, o que aparece nos livros didáticos não é o resultado de uma mera 

transposição didática (cf. CHEVALLARD, 1991) direta dos discursos acadêmicos e 

oficiais sobre o ensino de “gramática” ou “análise lingüística” na escola, nem uma 

construção inteiramente original (cf. CHERVEL, 1988), mas uma espécie de 

“acomodação” dos discursos inovadores aos antigos modos de ensinar gramática. 

Compreendendo que este estudo poderá oferecer subsídios à avaliação e à 

produção de livros didáticos, esperamos que contribua, mais amplamente, para a 

discussão sobre as atuais mudanças no ensino de Língua Portuguesa, tendo a 

consciência de que, um dia, elas não serão mais tão “novas”, mas, mesmo assim, 

merecerão, talvez, ser ainda (re)interpretadas. 
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