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Introdução 

  O ensino da gramática desvinculada da situação de comunicação e interação é 

uma questão de reflexão para pesquisadores, professores e alunos, uma vez que os fatos 

linguísticos já contemplam as estruturas ou sequências de frases de forma que emitem 

sentidos, e dentro de um contexto que requer determinados tipos e formas de expressão 

de acordo com o meio no qual o falante está inserido.  

  A este ambiente corresponde a marca social que está presente entre os usuários 

da língua materna, com seus traços linguísticos que distinguem uma cultura da outra 

que fala a mesma língua, especificando assim a língua comum a um grupo de falantes 

que expressam conforme a sua história social como usuário da língua, distinguindo 

assim, daqueles que fazem uso da língua considerada de prestígio social, ou seja, da 

norma padrão da língua.  

  E nesse sentido que se objetiva neste trabalho fazer uma reflexão de teorias 

linguísticas de abordagem da gramática principalmente a tradicional e funcionalista, e 

fazer análise de funcionalidades de aspectos linguísticos no livro didático de língua 

portuguesa direcionado para a escola pública, e como a discussão da temática é ampla 

far-se-á um recorte de apenas alguns tópicos que contemplem fatores semânticos, 

sintáticos e pragmáticos contidos no livro didático de língua portuguesa. 

A coleção selecionada para análise foi “Para viver juntos” de autoria de Cibele 

Lopresti Costa, Greta Marchetti, Jairo J. Batista Soares, Heidi Strecker, Mirella L. 

Cleto, Eliane Gouvêa Lousada, Manuela Prado, Ana Elisa de Arruda Penteado e Maria 

Virgínia Scopacasa. O critério de seleção foi por ser utilizado em algumas escolas do 

ensino fundamental na cidade de Teresina. E como literaturas pesquisou-se em Bagno 

(2003), Perini (2008), Dionísio (2005), Lobato (1986), Neves (2011), Scherre (2005) e 

Travaglia (2006).  

  A discussão será desenvolvida a partir de uma reflexão sobre as abordagens 

teóricas sobre a gramatica, na perspectiva formal e funcional, e, em seguida uma análise 

dos livros didáticos selecionados para a pesquisa.    

  Sobre a pesquisa, acredita-se que é mais uma abertura para investigar e refletir 

uma questão que tanto se discute hoje, que incomoda pesquisadores e alguns 

professores como é abordada a funcionalidade do livro didático de língua portuguesa 

nas escolas municipais de Teresina. 

 

1.Teorias linguísticas de abordagem da gramática 

 

As abordagens teóricas sobre a gramática percorrem por séculos, desde a visão 

única de possibilitar ao usuário identificar e reconhecer a norma padrão ou culta do bem 

falar ou escrever. Referir a norma padrão, a língua prescrita pelos intelectuais do 
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passado, considerada como gramática ideal que o usuário devia apreender o seu 

conhecimento no sentido de lograr posição e prestígio social.  

A que de fato significa ter prestígio social, se a grande maioria da população, 

herdeira de histórias plurais, língua e cultura múltipla que de alguma forma foi 

sobreposta em relação à outra, no caso do Brasil a língua indígena e os multi dialetos 

que eram presentes, hoje sem memória de registro. 

            De acordo com Travaglia (2006, p. 24), há três concepções assim denominadas 

de gramática: de manual com regras de bom uso da língua pelos seus falantes – nesta é 

intitulada como gramática Normativa, uma vez não cumprida as regras preestabelecidas 

considerava-se um erro diante da normatização da língua padrão. Nessa concepção, 

vêem-se as várias formas de definir norma culta sobre o ponto de vista estético, elitista 

ou aristocrático, comunicacional e histórico.  

  No estético, enfatiza-se que algumas formas devem ser evitadas (vícios de 

linguagem: cacofonia, colisão e pleonasmo), outras acrescentadas, (expressões, precisão 

e concisão). Do ponto de vista elitista ou aristocrático destacam as formas e usos da 

classe dominante; no comunicacional prevalece a escolha do vocabulário que deve ser 

claro, preciso e conciso, e do ponto de vista histórico, acredita-se na convicção de que a 

língua evolui, sofre mudanças, a partir dos contextos históricos, situa-se e materializa  

nos eventos comunicativos. No entanto, se contradiz por priorizar as formas e usos da 

norma culta da língua para não perder a sua identidade. 

  A concepção de Gramática Descritiva, conforme Travaglia (2006, p. 32), tem 

como função descrever e registrar as variedades da língua em um dado momento de sua 

existência, estudando os seus mecanismos, construindo hipóteses que expliquem seu 

funcionamento. 

  Segundo Perini (2008, p. 33), ressalta sobre o trabalho descritivo que a 

 
pesquisa linguística precisa ser muito mais baseada em dados do que 

tem sido nos últimos tempos; que faltam dados, sistematicamente 

descritos, que dêem apoio à maioria das análises e teorias; e que o 
trabalho de levantamento de tais dados é algo que se deve encorajar 

pelo menos tanto quanto o de elaboração de novos modelos e teorias. 

Em outras palavras: sem desprezar a explicação, falta descrição. 

  

 Nessa concepção de gramática, já se vê uma abertura para os estudos da 

variedade da língua pelos pesquisadores da linguagem, embora ainda presos as regras 

estabelecidas pela língua,  

 
mas que têm pouca relação com a realidade das línguas –      teoria de 

vida útil curta que não chegam a desempenhar uma das funções 
primordiais das teorias, que é a de orientar o trabalho empírico de 

descrição” (PERINI, 2008, p. 41). 

 

Vê-se por alguns descritivistas (estruturalistas) da linguagem que tiveram 

muita atenção à categorização de formas e, de menos a dos significados como Harris 

(1951), citado por Perini (p. 80), que propôs uma gramática de listas de formas. Hoje, 

observa-se que os cognitivistas têm uma posição diferente, atribui às categorias 

gramaticais um correlato com traços semânticos, algo que Harris apenas se detinha na 

distribuição formal. 

Conforme Travaglia (2006, p. 29), outra abordagem da Gramática é 

denominada de Internalizada ou competência linguística que remete ao conjunto de 

regras e variedades que o falante internaliza ou adquire no meio social onde vive.  



As concepções de gramática normativa e descritiva têm como função trabalhar 

aspectos de acordo com a norma culta da língua, descrevendo quanto a sua forma, a 

função e o uso. Mas, o que se tem feito, além de descrever a forma, função e seu uso? 

Para tanto, há inquietações de pesquisadores sobre as funções dos meios linguísticos de 

expressão, uma vez que o falante tem a liberdade de construir o seu discurso, utiliza a 

gramática internalizada, expressa de acordo com a importância do evento comunicativo, 

ou seja, que efeitos de sentidos terão na interação comunicativa entre os usuários se a 

língua for tratada como regra fechada e restrita. Como e quando surgiu a concepção 

normativa? 

 
Perspectiva formal 

 

  A origem da gramática tradicional foi “na Grécia, por volta do séc. V a.C., que 

se iniciaram como ramo da filosofia, os estudos linguísticos que, desenvolvidos pelos 

romanos, pelos trabalhos especulativos da Idade Média e pelo estudo normativo dos 

gramáticos dos períodos subsequentes, constituem o que no ocidente se tem chamado 

gramática tradicional.” (Lobato, 1986:77/79). O estudo gramatical na Grécia iniciou-se 

pelos filósofos pré-socráticos, continuou com Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada 

pensador tinha sua concepção em relação à origem da língua, embora Platão não tenha 

escrito nenhum compêndio gramatical, escreveu um diálogo (Crátilo) dedicado a 

questões linguísticas em que discute a origem da língua, trata-se também da 

controvérsia entre naturalistas e convencionalistas, ou seja, se haveria ou não uma 

relação natural entre significado da palavra e sua forma. 

O estudo prolongou-se por século, e discutiu-se a partir do Século II estudos 

sobre a regularidade da língua, foi desde este período com os analogistas que 

estabeleceram modelos de referências para classificar as palavras regulares, e surge 

então, o termo paradigma incorporado a gramática. 

O pensador Platão fez também a distinção clara entre substantivos e verbos, e 

Aristóteles contribuiu com “as categorias de pensamentos”, posteriormente 

denominadas categorias gramaticais e finalmente classes de palavras. Cabe ressaltar o 

percurso do estudo filosófico da língua foi só a partir da escola estóica, em que a língua 

seria a expressão das experiências sensoriais e intelectuais do homem, ou seja, 

desenvolveu estudo no âmbito de pesquisas filosóficas ou lógicas.  

 Já os Alexandrinos no Século III, a.C desenvolveu seus estudos tendo a língua 

como parte dos estudos literários com o objetivo de tornar acessíveis aos 

contemporâneos as obras de Homero, como também preservar o uso correto da língua 

(pronúncia e gramática). Foi neste período que foi codificada a gramática tradicional do 

grego, houve a escritura de glossários e compêndios gramaticais pelos alexandrinos, 

com vistas a favorecer a leitura dos clássicos pelos contemporâneos, que através da 

literatura arcaica clássica, era uma forma de proteger a língua grega na época. 

O motivo desta breve apresentação foi situar e esclarecer a origem da 

expressão gramática tradicional, uma vez que o ensino da gramática isolada como ensino 

de língua portuguesa ainda permeia entre os muitos professores em pleno Século XXI, 

estes são oriundos de uma formação docente tradicional, perpetua com uma metodologia 

de ensino também tradicional, e atrelada à norma prescritiva de ensino, não permitindo 

assim por alguns profissionais uma abertura para a prática descritiva e discursiva de 

ensino da língua portuguesa.  

  Vários autores vêm pesquisando estudos e definições para a funcionalidade da 

Gramática, desde a nomenclatura do título da obra que anuncia uma concepção de ensino 

tais como: Gramática normativa da língua portuguesa, Nova gramática do português 



contemporâneo, Moderna gramática da língua portuguesa, Gramática Houaiss da língua 

portuguesa e Estudos de gramática descritiva. Nesse sentido, cada pesquisador advém das 

teorias normativas de registro da língua, seguiu em algum momento as definições 

clássicas em prescrever e descrever a língua, como a forma culta dos escritores do 

passado, cuja linguagem era tida como ideal das classes favorecidas, regra do bem falar e 

escrever que devia ser seguida pela gramática normativa. 

Vê-se que com a evolução dos estudos linguísticos através da natural dinâmica 

da língua, outras terminologias são atribuídas para definir e diferenciar os sentidos 

emitidos por norma culta e norma popular, sendo que  

 
1. A “norma culta” dos prescritivistas, ligada à tradição gramatical 

normativa, que tenta preservar um modelo de língua ideal, inspirado 

na grande literatura do passado. 
2. A “norma culta” dos pesquisadores, a língua realmente 

empregada no dia-a-dia pelos falantes que têm escolaridade superior 

completa, nasceram, cresceram e sempre viveram em ambiente 

urbano. 
3. A “norma popular”, expressão usada tanto pelos tradicionalistas 

quanto pelos pesquisadores para designar um conjunto de variedades 

linguísticas que apresentam determinadas características fonéticas, 
morfológicas, sintáticas, semânticas, lexicais etc. que nunca ou muito 

raramente aparecem na fala (e na escrita) dos falantes “cultos” 

(BAGNO, 2003, p. 63-64). 

   

É através de análises de atividades linguísticas que os pesquisadores constatam 

que as mudanças vêm ocorrendo nos usuários da língua materna, que apesar da tradição 

literária, e tendo a escola como a instituição alvo para o ensino normativo da língua, ou 

outras abordagens de ensino. Sabe-se que as mudanças estão inertes no próprio meio 

social e cultural. Então, fez-se necessário refletir sobre a teoria tradicionalista 

gramatical por permanecer entre os usuários, principalmente como perspectiva de 

ensino nas escolas, e em seguida refletir sobre a teoria funcionalista por tendência de 

ensino concreto da língua portuguesa. 

 

Perspectiva funcional 

 

 Inicia-se refletindo pela noção de “função” que significa ir além de uma análise 

sintática propriamente dita, mas desempenha várias funções a partir da organização das 

frases construídas pelos falantes, utiliza a linguagem a que lhe atribui significação nos 

diferentes modos de apresentação do enunciado. Para tanto, reflete numa interação 

comunicativa norteada de efeitos de sentidos, visto que 

  
dinamismo, afinal, é componente necessário de qualquer consideração 
dos componentes linguísticos (sintático-semânticos) vistos no uso real, 

ou seja, na interação verbal (componente pragmático)” (NEVES, 

2011, p. 18). 

 

Desse modo, muitos outros estudiosos seguiram essa vertente funcionalista, 

com diversas propostas de análise linguística – tais como: Halliday, Talmy Givón, 

Eugenio Coseriu, Simon Dik e dentre as propostas Neves (2011), tece considerações 

respectivamente sobre modelos teóricos dos linguistas mencionados quando se refere ao 

papel que a linguagem desempenha na vida dos indivíduos; enquanto o outro postula a 

concepção da estruturação interna da gramática referenciando a cognição, comunicação, 



processamento mental, interação social, cultura, mudança, variação, aquisição e 

evolução, razão que justifica que a língua não pode ser descrita na sua autonomia; tem-

se na sua proposta estruturalista de estabelecer significados a partir da organização dos 

conteúdos; e por interação verbal em que valoriza a expressão linguística no processo de 

interação e comunicação. Estas são posturas assumidas pelos linguistas que tratam da 

função da linguagem em contextos diversos, historicamente situadas, ou seja, 

materializa-se na interlocução entre os usuários da língua.  

 Nesse sentido, pode-se dizer que a abordagem funcional tem como foco a 

competência comunicativa dos usuários da língua, uma vez que as expressões 

linguísticas desempenham várias funções, exercendo-as de acordo com o ponto de vista 

de quem o adota. 

 A iconicidade, o discurso e gramática e a pragmática na gramática são temas 

funcionalistas que referem a forma como são organizadas as estruturas linguísticas, 

refletindo assim, nas estruturas semânticas a partir das experiências vivenciadas pelo 

falante. Para tanto, vê-se que a pragmática são motivações externas, ou seja, 

experiências práticas que contribuem para a organização textual integrando o sintático e 

semântico em uma efetiva interação e comunicação.  

Diante das questões circuladas no meio acadêmico e comunidade escolar em 

relação a que concepção teórico-linguística abordada no livro didático subjaz o ensino 

de língua portuguesa? Faz-se uma reflexão e análise de elementos linguísticos para 

argumentar esta questão, como também a pertinência com o manual do professor. 

 
2. Análise dos livros didáticos de língua portuguesa 

 

A coleção do livro didático de português (LDP), “Para viver juntos” foi 

aprovada pelo PNLD – 2011 a 2013, segundo o Plano Nacional do Livro Didático - 

PNLD (2010) devem estar em consonância com a legislação, diretrizes, às normas 

oficiais relativas ao ensino fundamental, como também deve atender aos critérios e 

princípios da abordagem teórico-metodológica proposta pela coleção. Está organizada 

em oito (8) capítulos, além de um (1) capítulo para revisão – com o objetivo de retomar 

os conhecimentos linguísticos, e uma seção de proposta de trabalho em grupo.  

Apresenta-se um quadro esquemático de avaliação do PNLD (2010): 

 

QUADRO ESQUEMÁTICO 

Pontos fortes 
Atividades de leitura, numerosas e diversificadas, que encaminham 
a formação de leitores proficientes. Atividades de produção de 
texto, articuladas com as atividades de leitura e detalhadamente 
orientadas. Tratamento reflexivo predominante nas atividades que 
envolvem conhecimentos linguísticos. 

Pontos fracos 
Temática dos textos, que se concentra na cultura urbana, 
predominantemente vinculada a realidades do Sudeste do País. 

Destaque 
Articulação entre os eixos de ensino  

Adequação ao 

tempo escolar 

Um capítulo por mês.  



Manual do 

Professor 

As respostas vêm junto das atividades na parte que reproduz o 
Livro do Aluno; outras orientações vêm no encarte destinado ao 
professor. 

Figura 1. Fonte: Guia de livros didáticos: PNLD 2010, p. 88. 

De acordo com a avaliação do PNLD ao LDP citado, há questões que devem 

ser repensadas e replanejadas com atividades que contemplem os aspectos culturais e 

regionais do país, que uma vez uma coleção de livro didático aprovada por um órgão 

nacional irá atender todo o pais e não uma região específica. Outra questão é o professor 

conhecer as diretrizes e guia do professor referente ao livro, estar consciente no 

momento da escolha, significa ter conhecimento linguístico, teórico e metodológico na 

escolha que está fazendo para a condução do seu trabalho. 

Para direcionar a reflexão de alguns aspectos do livro didático, fez-se um 

recorte de um (1) aspecto externo e dois (2) internos do livro didático.  

A coleção corresponde do 6º ao 9º ano dos anos finais do ensino fundamental.  

No 6º ano propõe os seguintes gêneros e tipos textuais para leitura e produção escrita: 

romance de aventura, conto popular, história em quadrinhos, notícia, relato de viagem, 

diário de viagem, poema, artigo expositivo de livro paradidático, artigo de divulgação 

científica e entrevista. Veja o livro do (sexto) 6º ano: 

 

3 

 Como se observa no livro 6 (seis), há um fundo branco com a imagem do 

bumba-meu-boi sobreposto ao numeral correspondente à série, de cor vermelha, de 

tamanho aumentado, e em destaque no centro da capa. Há uma barra no sentido vertical, 

de cor vermelha, em que se repete o número da série, e o nome da disciplina português 

no sentido vertical, de cor branca e de tamanho reduzida em relação ao outro. O título 

do livro ”Para viver juntos” está disposto acima, no canto direito, em negrito, fonte 

reduzida. E além de ícones informativos da série, disciplina, da editora, e do material de 

divulgação do PNLD 2010. 

 De acordo com a avaliação do PNLD (2010), no que se refere à temática dos 

textos, que se concentra na cultura urbana, vinculadas predominantemente a realidades 

do Sudeste do país, identifica-se pela orientação dada no livro do aluno e no manual do 

professor que “o bumba-meu-boi é uma dança tradicional do folclore brasileiro... Na 
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cidade amazonense de Parintins..”, neste item, o professor precisa trabalhar outras 

regiões que tem o bumba-meu-boi como manifestação da cultura folclórica local.  

No entanto, a capa do livro pode ser uma motivação iconográfica para a 

expressão linguística, atividade que pode ser desenvolvida a partir das informações 

contidas na imagem. Acredita-se que o espaço em branco poderia ser bem mais 

aproveitado com informações,  

 
assim, em princípio, mais material linguístico corresponderia a mais 

conteúdo informativo, maior distância entre os elementos 
corresponderia a maior afastamento conceptual entre eles, assim por 

diante” (NEVES, 2011, p. 23). 

 

 Quanto ao manual do professor, mantém o mesmo formato diferenciando o 

tamanho da imagem do bumba-meu-boi. O livro é o mesmo do aluno, o que especifica 

são as sugestões de respostas que estão ao lado das questões sugeridas, e um encarte de 

forma sucinta anexado no final do livro, apresentando as competências e habilidades, os 

eixos da coleção, concepção de linguagem, sugestões de livros e sites para o 

embasamento teórico do professor, metodologia e estrutura do livro, como também a 

programação de língua portuguesa proposta por esta coleção, com a respectiva 

orientação didática para o desenvolvimento das aulas. 

 Apesar dos conhecimentos linguísticos serem sistematizados de acordo com a 

gramática normativa, e apresentarem enfoques com as respectivas regras e conceitos, 

como exemplificado abaixo:  

 

 

Figura 2. Fonte: Livro “Para viver juntos", p. 131. Seção Reflexão linguística – Classificação dos 

adjetivos. 

 O livro apresenta também uma diversidade de gêneros, temas variados que 

abordam a realidade brasileira, atividade de leitura e produção de textos, atividades que 

desenvolvem textos orais: na perspectiva do conteúdo – em análises de marcas do oral 

no texto escrito; e na perspectiva prática – atividades que desenvolvem gêneros orais. 

Observa-se que a coleção proporciona um diálogo com diferentes tipos de textos, com o 

objetivo de compreender que a linguagem verbal se processa na interação, respeitando 

os diferentes espaços e cultura defendida pelos interlocutores nas situações 

comunicativas. 



 No sentido de identificar a prática da linguagem funcional, analisou-se uma 

seção no livro didático: Reflexão linguística – Língua e linguagem, em que há o 

destaque para as chamadas de uso prático de língua portuguesa:  

 

 

Figura 3. Fonte: Livro “Para viver juntos” – 6º ano, p. 22. Seção Reflexão linguística – Língua e 

Linguagem. 

 É uma atividade que pode ser desenvolvida pela leitura de textos, contação de 

histórias, além de informativo, desenvolve a capacidade criadora quando organiza as 

estruturas linguísticas através da leitura de imagens, conhece a cultura do homem pré-

histórico, como também outra forma de registro dos fatos através dos desenhos que 

representavam suas experiências vivenciadas no passado.  

 Vejam os livros do sétimo (7) e oitavo (oito) ano: 

4  

Os livros sete (7) e oito (8) mantêm o formato do seis (6), diferenciando o 

numeral disposto no livro, que corresponde à série especificada, e quanto ao tamanho da 

fonte do manual do professor é reduzida.  À imagem de destaque do livro sete (7) 

representa o “frevo”, que se posiciona de forma como se o numeral fosse o sustentáculo 
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dos paramentos do passista, enquanto no manual do professor há um distanciamento da 

imagem em relação ao numeral.  

A imagem significa uma motivação para o estudo da cultura nordestina - o 

frevo é um ritmo nordestino que surgiu no Recife no final do Século XIX.  Em seguida, 

observa-se que a imagem do livro oito (8) representa “as cavalhadas” - são um folguedo 

popular que relembra as batalhas medievais entre cristãos e mouros... também 

acontecem durante as festas do Divino. Neste item há discordância por parte da 

pesquisadora, quanto à orientação do manual do professor quando diz que esta festa 

acontece principalmente na região Centro-oeste, e sim, esta festa também é muito 

comum na região nordeste. 

Os respectivos livros propõem os seguintes gêneros e tipos textuais para leitura 

e produção escrita: no sétimo (7º) ano são: conto, mito, lenda, crônica, reportagem, 

artigo de divulgação científica, artigo expositivo de livro didático, poema, carta ao 

leitor, carta de reclamação e artigo de opinião e no oitavo (8º) ano são: conto de enigma, 

conto de terror, romance de ficção, conto fantástico, diário íntimo, diário virtual, verbete 

de enciclopédia, artigo de divulgação científica, texto dramático, poema, artigo de 

opinião, carta do leitor e debate. 

Vê-se que há uma variedade de textos que visam desenvolver habilidades e 

competências linguísticas na modalidade oral e escrita. Embora os conhecimentos 

linguisticos sejam apresentados e analisados numa abordagem reflexiva, os mesmos são 

estruturados conforme a gramática normativa. Veja o exemplo: 

 

 

      Figura 4. Fonte: Livro “Para viver juntos” –7º ano, p. 22. Seção Reflexão linguística – Substantivo. 

                                                           
Na mesma seção “Reflexão linguística”, a autora apresentou outros gêneros 

textuais tais, como tirinhas, texto da revista saúde, capa do livro de Chicô Gouvêa – “o 

olhar”, o poema “Esperança” de Mário Quintana. Observou-se que nas outras seções de 

leitura, nas seções de produção de texto, de reflexão linguística, de língua viva, e de 

questões de escrita e oralidade, há uma intensa proposta de diálogo com os textos, 

textos conversados, ou seja, marca da oralidade no texto escrito. 
Propõe também, além das leituras diversificadas, atividades de reflexão sobre 

as leituras feitas, de argumentação, de linguagem, de avaliação, de reescritura do texto, 

de comparação entre os textos, de ortografia, significa dizer que o perfil das seções 

analisadas se amplia por toda a coleção proposta para análise. 

Veja o livro do nono (9º) ano: 
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 Diante da leitura da capa do livro do nono (9º) ano, há uma semelhança com os 

anteriores, distinguindo-se pela série e imagem de foco. Repete os ícones informativos 

da disciplina, da editora, e do material de divulgação do PNLD 2010 com o código da 

coleção no manual do professor. É evidente que a imagem atrai atenção se for bem 

planejada para o público alvo. Nesse sentido, há um distanciamento porque não trata de 

uma cultura nordestina, a imagem refere-se a uma dança típica do Rio Grande do Sul, 

praticada apenas por homens e acompanhada de palmas, violão, cavaquinho e 

pandeiros.  

 O livro contempla os seguintes gêneros e tipos textuais para leitura e produção 

escrita tais como: conto psicológico, conto social, conto de amor, crônica esportiva, 

reportagem, artigo de divulgação científica, verbete de enciclopédia, texto dramático, 

roteiro, propaganda e resenha crítica. Os textos são mais extensos e complexos no nono 

(9º) ano, portanto os aprendizes necessitam dos conhecimentos linguísticos, das 

experiências vivenciadas e leituras provocadas pelos estudos anteriores, no sentido de 

evoluir criticamente.  

 Para tanto, a sistematização dos conteúdos segue ao que já foi descrito e 

argumentado sobre os livros anteriores, com seções de análise e reflexão dos conteúdos 

sugeridos, embora seguindo a estrutura da gramática normativa. 

 
Conclusão 

 

 Este trabalho buscou fazer uma reflexão das teorias linguísticas de abordagem 

da gramática, discutindo especificamente a perspectiva formal e funcional, no sentido 

de conhecer como é estruturada a funcionalidade dos conhecimentos linguísticos 

abordados no livro didático de língua portuguesa, como também fez pesquisas em 

literaturas para fundamentar o trabalho que foi proposto.  

 Nesse sentido, observou o livro didático e o manual do professor direcionado 

para a escola pública, são semelhantes ao que se refere aos conteúdos, acrescentando ao 

manual as sugestões de respostas que estão ao lado das questões, e um encarte 

resumido, de fonte menor ao do livro, de cor preta, material de inferior qualidade se 

comparado com outra instância de ensino. No encarte anexado no final do livro, há 

orientações didáticas para o professor, de acordo com as seções já discutidas no corpo 

do texto. 

                                                             
5 Para viver juntos: português, 9º ano: ensino fundamental/Greta Marchetti ..{at al.} – 1. Ed. ver. São 

Paulo: edições SM, 2009. 

 



 Percebeu que há uma intensa proposta de leitura por meio de diversos gêneros, 

com enfoque nas condições de produção, estudo da língua, estudo dos conceitos 

gramaticais e prática discursiva da língua. Analisou-se também seções no livro ancorada 

numa abordagem interativa, mas sistematizada de acordo com gramática normativa. 

Viu-se também, destaque para os aspectos culturais representados pelas imagens de 

foco, e de certa forma apresentada como predominante nas orientações do professor 

para a região sul do país. 

Sabe-se que a língua como instrumento de interação social, o usuário tem como 

finalidade de estabelecer relações sociais por meio da linguagem, faz uso da gramática 

nas estruturas produzidas, adéqua em diferentes contextos significativos, enfim é capaz 

de integrar os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos. Sendo que  

  
o funcionalismo é uma teoria que se liga, acima de tudo, aos fins a que 

servem as unidades linguísticas, o que o mesmo que dizer que o 

funcionalismo se ocupa, exatamente, das funções dos meios 
linguisticos de expressão (NEVES, 2011, p. 17).   

 

Assim, compreender a complexidade da estrutura da língua, sua importância 

para o processo interativo, conhecer as diversas possibilidades de uso da língua, 

desenvolver competências e habilidades, é reconhecer que o processo educativo é 

contínuo e significativo quando atende a necessidade pessoal e cultural, portanto 

  
as línguas são formas altamente organizadas de elaboração, expressão 

e comunicação de um elenco infinito de conteúdos... que se articulam 

segundo regras e procedimentos combinatórios de estabilidade relativa 
(Azeredo, 2010, p. 31). 
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