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Introdução 

Este trabalho se desenvolve com bolsa de Iniciação Científica dentro do projeto 

maior do CNPq - Edital Universal (“Um mapeamento do modo de consideração das 

categorias gramaticais no material didático em uso no ensino de língua portuguesa”), 

de responsabilidade da orientadora, Profª Maria Helena de Moura Neves, que 

também lidera o Grupo de Pesquisa-CNPq “Gramática de usos do português”, no 

qual o projeto se abriga. O modo como se ensina a gramática hoje nas escolas 

constitui um assunto central de debate que atinge toda a sociedade. Os alunos 

ingressam na escola conhecendo a língua falada e carregando traços característicos 

do meio social em que estão inseridos, e, sem dúvida, da escola se espera o 

desenvolvimento das habilidades de escrita e de leitura, o que implica uma tomada 

de consciência do aluno sobre o fazer da linguagem. Entretanto, críticas constantes 

falam em um ensino que se define “numa metodologia baseada na repetição 

mecânica de informações e alheia ao uso que os falantes fazem da língua.” 

(CAMPOS, 2012). Neste estudo, que se sustenta nos princípios gerais da teoria 

funcionalista da linguagem (Halliday, 1994; Neves, 2006; 2010), firma-se que a 

finalidade do ensino da gramática é construir uma relação harmônica entre boa 

escrita, conhecimento gramatical e interpretação de textos, potencializando a 

aprendizagem da língua na posse do manejo das relações discursivo-textuais. 

Justificativa 

Durante o curso de Letras pudemos ver a importância do fazer da língua – a saber, 

da sua gramática – tanto nos estudos da língua portuguesa como nos da literatura. 

Desde suas primeiras investidas, o tratamento da língua materna na escola deve 

inserir o aluno na ciência real dos fatos de linguagem, e uma maneira de verificar 

como isso ocorre é observar o material de apoio das aulas. Por essa razão este 

estudo escolheu livros didáticos em uso para examinar não apenas a apresentação 

dos conceitos gramaticais como também a proposta de exercícios. Buscou-se 

verificar como os livros didáticos têm trabalhado com conceitos fundamentais ligados 

a categorias e a funções, já que continuamente se vem apontando que esses dois 

territórios, centrais na gramática, têm sido vistos de uma maneira simplista, 

desligados das resoluções da língua em uso. 

Objetivos 



O objetivo geral do projeto como um todo é defender a proposta de que apresentar 

ao aprendiz quadros de compartimentação rígida de entidades gramaticais é furtar-

lhe a oportunidade, que só a escola pode dar, de uma compreensão da real 

complexidade das relações que produzem a linguagem. O objetivo específico é 

problematizar a evidente diluição de fronteiras categoriais que caracteriza a linguagem 

e que não pode ser ignorada quando se tenta delimitar categorias. Objetiva-se um 

exame do grau em que as ações escolares (e os materiais oferecidos) demonstram 

consciência desse fato. Fixam-se as metas no reconhecimento da necessidade de 

uma relativização de limites nas propostas de categorização linguística. 

Metodologia 

Neste trabalho de ordem qualitativa, examinam-se três livros didáticos da 6ª e da 7ª 

série de coleções distintas: Tudo é linguagem: língua portuguesa, Gramática 

Reflexiva e Para viver juntos: português. A obra Gramática de usos do português 

(NEVES, 2011), de orientação funcionalista, serve de contraponto para a visão do 

direcionamento dos conceitos expostos nas lições escolares ou depreendidos dos 

exercícios propostos aos alunos.  

Desenvolvimento 

Com centro no processo básico da predicação (e, complementarmente na 

referenciação), estão em análise as lições referentes às quatro categorias mais 

envolvidas nesses processos: verbo, substantivo, adjetivo e pronome pessoal. São 

critérios de análise: 1) a conceituação das classes; 2) a relação entre a explicação 

teórica e os exercícios; 3) o modo de construção dos exercícios; 4) a funcionalidade 

das atividades propostas. A presente apresentação se centra na classe dos 

substantivos, propondo-se que a existência de subclasses pareadas dois a dois não 

pode ser entendida como uma dicotomização mecânica, pelo contrário, tem 

comprometimento com processos que podem ser depreendidos no uso e na 

produção de sentidos e efeitos.  

Resultados preliminares 

Como amostra de análise, esta apresentação vai à subclassificação dos 

substantivos em “concretos” e “abstratos”, propondo que ela seja vista em 

contraponto à artificialidade daquela que se resolve em definições avulsas e 

fechadas em si para cada subclasse. As definições em geral se apresentam como 



se fossem generalizações confiáveis, entretanto não servem, por exemplo, à 

compreensão de usos como o de coroa significando “poder” (abstrato) ou o de 

construção significando “prédio construído” (concreto) (AZEREDO, 2008, p.156). 

Essa insensibilidade para a visão da língua em função impede também a apreensão 

de processos de produção de significado, como metáfora e metonímia, barateadas 

como meras “figuras” avulsas e decorativas. 
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