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- 
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- 

 
EMENTA 

Concepções de ensino de gramática. Fundamentos linguísticos, históricos ideológicos e pedagógicos do ensino 
de língua portuguesa na tradição brasileira. O ensino de gramática proposto nos PCN. A gramática no livro 
didático de português. A formação do professor de língua portuguesa. As transformações da língua e o ensino de 
gramática. Novas propostas de ensino da gramática. Observação em escola da comunidade (Estágio 
Supervisionado). 

OBJETIVOS 
1. Proporcionar uma postura crítica a respeito dos diferentes conceitos de ensino de gramática. 
2. Refletir sobre os fundamentos linguísticos, históricos, ideológicos e pedagógicos presentes no ensino de língua 
portuguesa na tradição brasileira. 
3. Abordar aspectos envolvidos na proposta de ensino de língua portuguesa nos PCN. 
4. Discutir sobre o tratamento que o livro didático de português apresenta quanto à gramática. 
5. Propiciar uma reflexão crítica a respeito da formação do professor de língua portuguesa, levando-se em conta 
os aspectos didáticos, pedagógicos, teóricos e curriculares. 
6. Discutir a interface entre o dinamismo e as transformações da língua e o ensino de gramática. 
7. Abordar novas propostas metodológicas quanto ao ensino de língua portuguesa.  
8. Promover a discussão e a reflexão sobre os aspectos observados no estágio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1) O ensino de gramática 
           conceito tradicional e ensino 
           conceito textual e ensino 
           conceito funcional e ensino 
           conceito pragmático e ensino  
 
2) Fundamentos do ensino tradicional de língua portuguesa 
           abordagem linguística 
           abordagem histórica 
           abordagem ideológica 
           abordagem pedagógica 
 
3) O ensino de língua portuguesa nos PCN 
           breve histórico dos PCN 
           referenciais linguístico-discursivos 
           referenciais didático-pedagógicos 
 
4) O livro didático de português e o ensino de gramática 
           o conceito de gramática no livro didático de português 
           conteúdos explorados 
           distribuição dos conteúdos  
           cobrança dos conteúdos 
 



 
5) O professor de língua portuguesa 
           o professor de língua portuguesa e a sua didática 
           o professor de língua portuguesa e a sua postura pedagógica 
           o professor de língua portuguesa e a sua formação teórica 
           o professor de língua portuguesa e o seu posicionamento quanto ao currículo 
 
6) Dinamismo da língua e ensino de gramática 
           a língua como sistema dinâmico 
           a variação linguística 
           as transformações da língua e o ensino de gramática 
 
7) Novas propostas metodológicas de ensino de língua portuguesa 
           a questão da norma linguística 
           objetivos do ensino de língua portuguesa 
           o que e como ensinar 
           competência linguística, competência metalinguística e competência comunicacional 
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Seminários          Trabalhos em grupo          Relatório Parcial do Estágio Supervisionado 
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