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1. RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo apresentar medidas que possam 

contribuir com melhorias no ensino de gramática para alunos do ensino público, 

tendo como subsídio o texto em seus diferentes gêneros e tipologias. Fez-se 

uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais como norteadores dos conteúdos 

para a primeira série do Ensino Médio. Foca-se no planejamento teórico e a 

aplicação das aulas elaboradas pelos pesquisadores do Programa Institucional 

de Iniciação à Docência (PIBID). 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados da ação dos 

pesquisadores do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) da 

Faculdade de São Vicente, na escola estadual participante do projeto, 

Margarida Pinho Rodrigues.  

Situado na área de Letras, o programa foi elaborado com o intuito de 

promover melhorias no ensino da escola pública, assim como aperfeiçoar os 

alunos pesquisadores e iniciantes na docência. 

Para a presente pesquisa, foi utilizada uma abordagem teórica 

fundamentada nos conceitos sociointeracionistas de Vygotsky e da linguística 

de Maria Helena Moura Neves. Do primeiro, porque se pensou na participação 

ativa do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem, permitindo um 

ambiente de diálogo entre eles e os pesquisadores do projeto. Já da segunda, 

porque se constatou que é preciso ter o texto como alicerce no estudo de 

gramática. 

Assim, obtiveram-se os fundamentos necessários para a aplicação das 

aulas nesta escola. Além do uso dos Parâmetros Curriculares Nacionais e da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo como norteadores dos conteúdos 

atribuídos aos alunos. 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é contribuir com o ensino de língua portuguesa. Para 

tanto, desdobramos o trabalho para levar à sala de aula uma nova abordagem 

de ensino, a qual permita a eliminação de erros gramatical, mais recorrentes, 

desses educandos. 

E, na contramão, servir de parâmetro para uma autoavaliação do 

desempenho dos pesquisadores deste projeto, enquanto profissionais da 

educação.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia adotada segue os princípios teóricos aqui apresentados. 

Assim, foi constatada a importância de se trabalhar a gramática sempre 

vinculada ao texto. Já que, segundo Neves (2006), diferentemente das 

sentenças, o texto é estruturado de acordo com o discurso articulado, o qual 

passou do plano cognitivo para o escrito, trazendo em si características de seu 

autor, suas limitações ou aperfeiçoamento caso tenha trabalhado muito as 

palavras. 

Além disso, os pesquisadores dispõem dos materiais presente na 

escola, como sala de vídeo e laboratório de informática para as aplicações das 

aulas. Assim como fazem uso de livros didáticos, filmes e outras mídias 

educativas. Tudo isso, é claro, tem sido organizado de forma a complementar a 

sequência didática elaborada para direcionar os alunos na construção de um 

texto, sobretudo, do gênero depoimento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 
O Depoimento foi escolhido como texto base para o estudo de gêneros 

textuais. Os alunos devem redigi-lo, utilizando os relatos de ex-alunos da 

escola em questão. E, para desenvolvimento dele, uma sequência didática foi 

criada com o intuito de solucionar as dúvidas e os recorrentes erros gramaticais 

os quais, porventura, forem aparecendo. 

A sequência didática está dividida em três etapas. Primeiro será avaliada 

a competência escrita dos alunos, os quais já escreveram um depoimento 

inicial. Logo após, serão aplicadas aulas com o intuito de corrigir os eventuais 



erros e dúvidas que possam surgir. Tais como organização textual, revisão dos 

elementos sintáticos, conectores e conetivos para coesão e coerência textual, 

etc. E finaliza com os alunos criando um texto, o qual será exibido num evento 

para toda escola. 

Também, procura-se trabalhar com o gênero textual Crônica, a fim de 

auxiliar os alunos na participação da Olimpíada de Língua Portuguesa 2014. 

Aproveitando, é claro, as mesmas orientações previstas na sequência. 

Assim, busca-se uma orientação ampla para eles, nesse processo de 

construir textos, a qual consiga esclarecer, ao máximo possível, as dúvidas 

pertinentes a esses gêneros textuais. E, ainda, permitir o desenvolvimento de 

habilidades e competências de escrita e leitora.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Observando as primeiras redações dos alunos, escritas após uma aula 

sobre crônicas, constataram-se, sobretudo, erros ortográficos, de concordância 

verbal e o não seguimento estrutural de um texto como uma crônica. 

O mesmo ocorreu com os textos dos depoimentos. Muitos alunos 

escreveram articulando o discurso como uma entrevista. Desvinculando, assim, 

do propósito padrão de um depoimento. 

Dessa forma, as aulas se seguem com atividades sobre sintaxe e 

análises de diversos tipos de textos. Afinal, entende-se a necessidade de 

corrigir os erros gramaticais e de cumprimento dos padrões textuais. 
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