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0. Introdu ção 

Este trabalho, que faz parte de nossa pesquisa de mestrado em 
desenvolvimento no Programa d e Pós-Gradu ação em Lingüística Aplicada da 
UNICAMP, objetiva investigar as con cepções de g ramática pres entes nos Parâmetros 
Curri culares de língua portuguesa do Ensino Fundamental II (doravante PCN).   
Estamos utilizando a met áfo ra cai xa-preta propost a por Latou r (2000) p ara descrev er a 
con figuração t eórica em torno  da abord agem gramatical apresentad a no corpo do t exto 
dos PCN.   Escl arecemos que, segundo o autor, tem-se u ma caixa-pr eta quando são 
aliados diversos pressupostos teóricos em fun ção do estabeleci mento de u m constru cto 
teórico co mplexo e su ficientemente fort e, a ponto de ser adotado e disseminado s em 
sofrer alteração alguma.   Dito isso, considerando a função  da Lingüística Aplicada de 
investigar questões envolvendo a linguag em no âmbito educacional ou, mais 
precisamente, relativas ao ensino de língua mat erna, decidi mos ab rir a caixa-pr eta 
referent e à abord agem gramatical proposta nos PCN.  Destacamos que essa proposta de 
renovação do  trab alho com o cont eúdo gramatical  é explicitada co mo u ma resposta às 
críticas que foram feitas n as década d e 80 e 90 ao ensino tradicional p autado na 
gramática no rmativa, muitas das quais discutidas nos trabalhos de Lu ft (1993[1985 ]), 
Fran chi (1987), Perini (1997;1993[1985]) e Possenti (1996), e reto mad as, após a 
publicação  dos PCN, por estudiosos como Bagno  (2000 ) e Roch a (2002 ). 
 
1. As concepçõ es de gramática explicitadas: refutação e assunção 

Os PCN adotam a no mencl atura análise lingüística para fazer referência às 
práticas d e reflexão sobre a língua em uso .   Evitam utilizar tal no menclatu ra co mo 
sinônimo de ensino de gramática, o que, de acordo co m nossas análises, considerando a 
literatura lingüística existente sobre o assunto, caracteri za-se co mo u ma atitude 
reducionista de concepção de gramática, resultando , co mo veremos adiante, no desprezo 
de boa parte dos estudos lingüísticos desenvolvidos.   Vejamos no  frag mento seguinte 
como  esse fato é ap resent ado no  texto do  docu mento: 

 
                                                                         
* Este trabalho contribui para o  projeto  de p esquisa integ rado “Práticas de escrita e de 
reflexão sobre a escrita em contextos de ensino” (CNPq n.º  520427/2002-5). 
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Entretanto, prática de análise lingüística não é uma nova denominação para o 
ensino de gramática. 
Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem 
tematizados não se referem soment e à dimensão gramatical .  Há conteúdos 
relacionados às dimensões pragmática e semântica da linguagem, que por 
serem inerentes à própria atividade discursiva, precisam, na escola, ser 
tratados de maneira articulada e simultânea no d esenvolvimento das práticas 
de produção e recepção  de textos . 
Quando se toma o texto como unidade de ensino, ainda qu e se considere a 
dimensão gramatical, não é possível adotar uma categorização 
preestabelecida. (grifo  nosso)      (PCN, 1998:78) 
 
O recorte textual aci ma p ermite-nos obs ervar que a con cepção de gramáti ca 

apres entada explicitamente ness e momento no texto do docu mento é a con cepção de 
gramática normativa ou tradicional , pressupondo o  mero  trab alho de identificação  e 
classi ficação d e estruturas em planos de abordagem lingüística in feriores ao texto.   Os 
PCN não concebem gramática num sentido mais amplo, no qual os usos das estruturas 
lingüísticas tenham u ma fun cionalidade na materialidad e textual, in cluindo as 
dimensões  pragmática e semântica da linguagem, assim como o faz Franchi (1987), 
Neves (2002; 2001[1997]) e Travaglia (2003; 2001[1995 ]), só para citar alguns.  Os 
PCN são categóricos ao afi rmar qu e “ deve-se ter claro, na seleção dos conteúdos de 
análise lingüística, que a referên cia n ão pode ser a gramática tradicional” (p . 28). 

Mes mo afirmando  que análise lingüística não é a mes ma coisa qu e ensino  de 
gramática, o trabalho co m o  conteúdo g ramatical nas aulas d e língua portugu esa, 
segundo os PCN, não d eve ser abandon ado, pois, de forma bastante precis a, é afirmado 
que a verdad eira questão, no ensino do cont eúdo gramatical, não é o fato de se ensinar 
ou não gramática, mas “o que, p ara qu e e co mo ensiná-la” (p .28).   N essa p erspectiva, 
no que concerne à concepção d e gramática assu mida explicitamente pelos PCN, b em 
como às respostas para as perguntas levantad as no próprio texto do docu mento, 
atentemos para os excertos de texto s eguintes: 

 
Concepção  de gramática. 
Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o  texto como unidade d e 
ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o falante 
tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua Portuguesa 
correspondem , principalmente, a atividades  discursivas ( ...) 
O quê? 
A preocupação não é reconstruir com os alunos o quadro descritivo constante 
dos manuais de gramática escolar (...) o estudo ordenado das classes d e 
palavras com suas múltiplas subdivisões, a construção de paradigmas 
morfológicos, como  as conjuga ções verbais estudadas de um fôlego em todas 
as suas formas temporais e modais, ou de pontos de gramática (...).  
Para quê? 
O que deve s er ensinado não responde às imposições de organização clássica 
de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que pr ecisam ser 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 762-767, 2004. [ 763 / 767 ]



tematizados em função das n ecessidades  apresentadas pelos alunos nas 
atividades de produção, leitura e es cuta de textos.   
Como? 
O modo de ensinar, por sua vez, não reproduz a clássica metodologia de 
definição, classificação e exercitação, mas corresponde a uma prática que 
parte de reflexão produzida pelos alunos mediante a utilização de uma 
terminologia simples e se aproxima, progressivam ente, pela  mediação  do 
professor, do conhecimento gramatical produzido.   Isso implica, muitas vezes, 
chegar a resultados diferentes daqu eles obtidos pela  gramática tradicional. 
( ...)   (gri fo nosso)               (PCN, 1998:27-29 ) 

 
Neste mo mento, abri mos u m p equeno p arênt ese p ara escl arecer alguns pontos 

teóricos obscuros n a redação dos PCN.  Para tanto, fund amentados em Franchi (1987), 
Moura (1992 ), Trav aglia (2001[1995]) e Possenti (1996), sintetizamos na tabela 
sistemática abai xo , a relação existente entre os dois grandes ag rupamentos de 
categori zação dos principais tipos de gramática e as atividades de uso da língua. 
Portanto, quando os PCN ressalvam qu e análise lingüística, co mpreendendo as 
atividades epilingüística e metalingüística, não é ensino de gramática, segundo a 
literatura produzida no âmbito dos estudos da linguag em, há u ma relação direta entre o 
que deno minamos  de atividades de uso da  língua e gramática . 

 
Classificação 

tradi cional 
Classificação qua nto  à explicita-
ção da estrutura e do mecanis- 
mo de funcio namento da  língua 

Ativi dades de uso 
da líng ua 

Normativa/Des critiva Explícita Met alingüística 
Descritiva1 Refl exiva Epilingüítica 

Internalizada Implícita/Uso Lingüística 
 
Reto mando o curso de nossa discussão, destacamos que a concepção de 

gramática assumida explicitamente pelos PCN corresponde, segundo a classi ficação 
tradicional da literatura lingüística, à gramática internalizada e, segundo a classi ficação 
quanto à explicitação da estrutura e do mecanismo de funcionamento d a língua, à 
gramática implícita ou gramática de uso.   Acrescentamos que essas con cepções de 
gramática est ão atrelad as à atividade lingüística, que não é mencionada pelos PCN 
como  a atividade a ser cont empl ada no ensino  de língua portugu esa. 

A gramática internalizada, assim co mo destacam Lu ft (1993[1985]) e Possenti 
(1986), seria u m bo m ponto de partida para as atividades de an álise lingüística, as quais, 

                                                                         
1 Mesmo sabendo qu e, n as atividades epilingüísticas, “ não se pode ainda falar de 
“gramática” no s entido de um sistema de no ções des critivas, nem de u ma 
metalinguagem repres entativa co mo u ma no men clatura gramatical ”, mas  que o 
pro fessor “deve ter sempre em ment e a sistematização que lh e permite orientar e 
multiplicar essa atividade” (Franchi , 1987:41), optamos por relacionar tal atividade e a 
gramática reflexiva à gramática des critiva devido à sistematização do conheci mento 
lingüístico que o professor dev e ter em mente. 
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posteriormente, contemplariam a gramática descritiva e, nu m momento mais avançado, 
a gramática normativa.  Nessa p erspectiva, o desencontro teórico emerg e, no t exto dos 
PCN, quando s e propõe o d esenvolvi mento das atividad es epilingüística e 
metalingüística.   Haja vista que essas duas atividades estão at relad as às con cep ções de 
gramática des critiva/reflexiva e descritiva/normativa/explícita, respectivamente. 

A insistência em explicitar a concep ção  de gramática refutada nos PCN  é tão 
forte que, muitas vezes, ao se proporem a explicar determin ados aspectos a serem 
trabalhados, salientam muito mais o posicionamento teórico co m o qual não comungam, 
do que o assumido por eles . Uma evidên cia d esse fato é a resposta ao  conteúdo 
gramatical a ser abord ado em sala de aula, qu e, em síntese, s e restringe a n ão trabalhar 
com “ o quadro des critivo constante dos  manuais d e g ramática escolar”. 

Quanto à resposta a pergunt a Para qu ê?, observamos que é priorizada a 
abordag em aleatória ou assistemática2 (Travaglia, 2003), pois os cont eúdos devem s er 
tematizados “ em função das necessidades apresentad as pelos alunos nas atividades de 
produção , leitura e es cuta de textos”.   Portanto, a abordagem sistemática (Travaglia, 
2003), nu m s entido bastante restrito caracterizado p ela “ organização clássica de 
conteúdos na gramática es colar”, é refutada pelos PCN. 

No tocante à resposta da pergunta Como?, mais uma vez, é feita referência à 
metodologia d e ensino tradicional constitutiva da abordagem d a gramática  normativa, 
pois a seqüência de interven ção didática definição, classificação e exercitação é 
criticada.   A  metodologia de ensino propost a pelos P CN caracteriza-se po r u ma 
seqüência de interven ção didática oposta à ant erior, portanto inicia-se pela prática de 
reflexão produzida pelos alunos a partir da sua gramática implícita até chegar, por 
mediação  do pro fessor, à gramática explícita, qu e pode coincidir com o conheci mento 
gramatical produ zido no âmbito dos estudos da linguagem.  Dado o exposto, 
destacamos que é inevitável o desenvolvimento da proposta dos PCN sem o trabalho 
com outras con cepções de gramática, co mo as gramáticas descritiva/reflexiva e 
descritiva/ normativa/explícita . 

 
2. A con cepção d e g ramática assu mida i mplicitamente 

Algu mas das passagens textuais transcritas acima, co mo a reposta à pergunta 
Para quê?, eviden ciaram qu e o texto é concebido pelos PCN co mo a unidade de ensino 
das atividades de práticas de linguag em a serem des envolvidas.   A esse fato, 
acrescent amos que o gênero de texto é concebido como objeto de ensino. Nesse sentido, 
a seqüência de intervenção didática proposta tem início co m atividades de uso da língua, 
caracterizadas pelas práticas de leitura ou produção de texto, seguidas por atividades de 
reflexão sobre a língua em uso, caracterizadas pelas  práticas de análise lingüística, e, 
por últi mo, a seqü ência é finalizada com o  retorno às atividades  de uso da língua. 

                                                                         
2 Travaglia (2003:57) con cebe a abordagem aleatória ou assistemática como o trabalho 
pedagógico d e asp ectos g ramaticais motivados p elos usos inadequados d e elementos 
lingüísticos nas produções textu ais orais ou escritas dos alunos.  Em oposição a essa 
abordag em, o autor se utiliza da noção d e abordagem sistemática, que consiste na 
liberdade do professo r para trab alhar qualqu er aspecto gramatical que achar conv eniente 
em função do  des envolvimento  da co mpet ência co municativa do  aprendiz. 
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Ainda que os PCN  não  se mani festem claramente sobre o trabalho de análise 
lingüística pautado nu ma abordagem gramatical descritiva – u m percurso da gramática 
implícita, passando p ela gramática  refl exiva, at é a gra mática explícita –, o trabalho 
com os g êneros do texto é encaminhado nessa direção.   Haj a vista que, ap esar dos 
gêneros d e texto “ não se caract erizarem nem se definirem por aspectos formais , sej am 
eles estruturais ou lingüísticos, e si m po r aspectos sócio-comunicativos e funcionais” 
(Marcus chi, 2002:21), as fo rmas e estruturas inerentes a textos realizados em g êneros 
não são desprezadas no texto  do do cu mento. 

No tocante às atividades de análise lingüística propostas, que devem s er 
desenvolvidas a p artir de textos, considerando os gên eros em que se realizam, os 
postulados bakhtinianos (cont eúdo temático, construção composicional e estilo) 
assu midos pelos PCN são reduzidos a um en foqu e eminentemente textual, como a 
abordag em de asp ectos estruturais e, principal mente, de tipologias textuais, como o 
estudo das marcas lingüísticas especí fi cas dos tipos narração , d escrição , exposição, 
argumentação e conversação.  Atentemos p ara a o rientação de operacionalização da 
proposta: 
 

• Reconhecimento das características dos diferentes gêneros de texto, quanto 
ao conteúdo  temático , construção composicional e ao estilo: ( ...) 
∗ análise das seqüências discursivas predominantes (narrativa, descritiva, 

expositiva, argum entativa e conversacional) e dos recursos expr essivos 
recorrentes  no interior d e cada gênero; 

∗ reconhecimento das marcas lingüísticas específicas (seleção de processos 
anafóricos, marcadores  temporais, operadores lógicos e argumentativos, 
esquemas dos  tempos verbais , dêiticos  etc.). (g rifo nosso )  

        (PCN, 1998:59-60) 
 

As atividades de análise lingüística propostas pelos PCN não se restringem à 
abordag em dos usos de elementos lingüísticos em função da tipologia textual , mas 
também comp reendem o enfoque de operações sintáticas em sentenças ou entre 
sentenças  considerando su as possíveis i mplicaçõ es discursivas .   Essas orientaçõ es são 
semelhantes à abordagem gramatical proposta por Franchi (1987), que, intencionando 
ampliar a cap acidade expressiva do dis cente, defend e o trabalho criativo co m fo rmas e 
estruturas lingüísticas em função dos significados que os usos dess es elementos pod em 
exp ressar.  Para exemplifi car essa outra abordagem gramatical, p res ente no corpo do 
texto dos PCN, que propo rciona o en foqu e da funcionalidad e dos elementos lingüísticos 
de acordo co m os usos que lh es são feitos, atent emos para a orientação de 
operacionalização  da proposta: 
 

• Realização de opera ções sintáticas qu e p ermitam analisar as implicaçõ es 
discursivas decorrentes de possíveis relações estab elecidas entre forma e 
sentido, de modo  a ampliar os  recursos  expr essivos: (...) 
∗ reordenação dos constituintes da sentença e do texto para expressar 

diferentes pontos de vista, como a topicalidade, a  informação nova , a 
ênfase; (...)  (gri fo  nosso)              (PCN, 1998:61-62 ) 
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3. Considerações  finais 
Refl etindo os postulados teóricos da literatura lingüística especializada 

desenvolvida nas décadas de 80 e 90, a essên cia das orientações dos PCN propõe, 
mes mo de forma indireta, um trab alho refl exivo sobre a língua em uso a partir do 
conheci mento lingüístico internalizado do aprendiz (gramática internalizada), podendo 
resultar, com a mediação do pro fessor, num enfoque metalingüístico do funcionamento 
das cat egorias lingüísticas, coincidindo ou não co m o conheci mento disponível no 
âmbito dos estudos da linguagem (gramática  des critiva ou normativa). 
 
RESUMO: Este artigo an alisa as  di ferentes concepçõ es de gramáti ca apres entadas 
explicitamente e i mplicitamente nos PCN de língua portuguesa. 
 
PALAVRAS-CHA VE: gramática;  texto; ensino; lingüística aplicad a. 
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