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1. INTRODUÇÃO 
 

A importância da existência obrigatória da disciplina de língua portuguesa como 

componente do currículo do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil é de fácil 

fundamentação. Em um primeiro momento, podemos nos atentar para o fato de que é na 

prática da exploração das questões afetas à referida disciplina que as alunas e os alunos têm a 

oportunidade de desenvolver suas habilidades de leitura e escrita, o que os possibilita maior 

acesso a documentos oficiais que deliberam sobre suas próprias vidas.  

Para além da oportunidade do exercício da cidadania, um dos papéis da escola, 

conhecer a língua e suas estruturas é conhecer a própria mente, as constituições do 

pensamento, as alternativas de expressão artística e comunicativa. O conhecimento de língua 

emancipa as pessoas em nível político, social, intelectual e afetivo. Trata-se de uma brecha 

para a transformação que o conhecimento desenvolvido pela humanidade, em todos níveis e 

áreas, pode promover em cada um. 

O processo de letramento não é um fenômeno restrito à alfabetização, mas sim a 

incorporação de capacidades que nos tornam aptos a perceber e interagir com extensões da 

vida cotidiana de forma mais consciente e assertiva. Nos capacita nos âmbitos sociais, 

educacionais, profissionais e culturais. No que tange à educação, a discussão sobre a visão e a 

definição dos objetos de estudo dentro da área de língua portuguesa são essenciais para que se 

elabore uma programação de trabalho que possibilite a formação de meios que levem ao 

alcance dos resultados almejados pelos que investem nessa esfera, seja a iniciativa privada, 

seja a sociedade civil mediante a arrecadação de tributos. 

A conceituação do que é uma língua é um ponto de partida para o nosso estudo. 

Optamos por adotar a concepção do gerativismo, uma das vertentes da linguística. Temos, 

então, a ideia inicial de que a língua acontece espontaneamente no indivíduo a partir de uma 

característica inerentemente humana, a Faculdade da Linguagem, que começa a se 

desenvolver com o contato com uma comunidade de língua. 

Neste trabalho, a adoção do gerativismo tem a pretensão de sugerir um 

enriquecimento da visão e da prática docente, já que o currículo escolar tende a deixar de fora 

as contribuições dessas correntes para o entendimento da língua em suas modalidades oral e 

escrita.  

No primeiro capítulo, iremos apresentar os argumentos do gerativismo que 

fundamentam, entre outras questões, o processo de aquisição da linguagem e o conceito de 

criatividade dentro deste contexto teórico. Traremos a contribuição de palestras, artigos e 
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livros que constituem parte do conhecimento desenvolvido atualmente pelas universidades 

brasileiras no que diz respeito à ciência da língua, a linguística. Os textos a que faço 

referência foram escolhidos para fazer parte dessa discussão por terem contribuído com a 

reflexão dos temas que exploramos no decorrer da nossa argumentação nos próximos dois 

capítulos e nas considerações finais. São textos que versam tanto sobre linguística quanto 

sobre ensino, aprendizagem e metodologias didáticas. 

O segundo capítulo é iniciado com a definição do conceito gerativo mais caro ao 

presente trabalho. Utilizamos a noção de sintagmas para alicerçar o entendimento de como a 

educação poderia trabalhar conteúdos de natureza sintática, como é o caso da pontuação, 

inovando na percepção da transmissão de conhecimento, que no caso da educação de língua 

não é iniciada, em âmbito escolar, a partir da etapa primeira, momento em que o estudante 

nada saberia a respeito do conteúdo. Tentamos mostrar como o conhecimento que as alunas e 

os alunos portam antes mesmo de passar pelos primeiros momentos da etapa de alfabetização, 

ou seja, o domínio da língua oral, pode contribuir para a dinâmica da sala de aula e para o 

desenvolvimento de um conhecimento mais efetivo, que permita ao estudante se apropriar de 

informações novas e ter consciência dos processos que realiza durante o uso da língua. 

A ideia de que o uso da vírgula pode ser proposto por meio de um novo arcabouço 

conceitual expande as possibilidades de leitura e construção de texto. É por isso que esta 

monografia não pretende alegar que apenas os pressupostos gerativistas são suficientes para 

abarcar e solucionar os problemas de ensino e de aprendizagem de gramática que são 

levantados nas experiências docentes e discentes na educação básica. Na verdade, este 

trabalho procura endossar o discurso de que é preciso que a escola ofereça a educação de 

língua partindo de várias vertentes que se dedicam a esta questão, salientamos que seria 

valioso para os agentes da educação que os temas a que nos referimos fossem abordados com 

a mesma diversidade com que nas universidades se desenvolvem os ramos da pesquisa 

linguística. 

Esperamos que a leitura deste trabalho de conclusão do curso superior de Letras 

seja capaz de atrair curiosidade para o fato de que ainda há muito o que se expandir quando se 

trata de pensar, e repensar, a educação. A cada pequeno passo de coragem, de estudo e de 

dedicação construímos uma realidade mais propícia para uma educação digna, capaz de 

fortalecer o exercício da autonomia e da cidadania de cada aluno e de cada professor. 
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2. CAPÍTULO II: Educação e Gramática gerativa 

 

2.1. Educação de língua e linguística gerativa 
 

O ensino de gramática na educação básica tem sido alvo de diversas críticas. Entre 

elas está a conduta metodológica que mais se importa com o ensino do que com a 

aprendizagem; o fato de que os alunos acabam por absorver informações taxionômicas sem 

reflexão, apenas para reproduzi-las mnemonicamente; e o fato de que a abordagem atualmente 

empregada nas escolas não está em consonância com os conhecimentos desenvolvidos nas 

universidades, ou não os considera, a exemplo do que é produzido pela linguística gerativa. 

Passar a proporcionar uma educação com bases na linguística, que é a ciência que 

estuda a linguagem humana, seria uma forma de contornar as questões que atrapalham a 

aprendizagem consciente da língua portuguesa, trazendo novas abordagens que ajudariam os 

alunos a enxergar a língua por outros vieses. A linguística gerativa, área do conhecimento 

com a qual trabalharemos, traz conceitos dentro do conhecimento de língua que são capazes 

de contribuir com uma nova visão sobre as práticas de ensino de língua materna.  

Para uma educação que responda às críticas mencionadas, e que serão retomadas 

em detalhe, ao longo dessa discussão, é preciso, em primeiro lugar, entender do que trata a 

linguística gerativista e os conceitos que propõe. Inicialmente, passamos a apresentar o 

conceito de Faculdade de Linguagem, que surgiu dentro dos estudos gerativistas fundados por 

Noam Chomsky (1957 e trabalhos subsequentes). Para o gerativismo, a Faculdade de 

Linguagem é uma habilidade humana inata, originária de dotação genética, que proporciona 

que passemos pelo processo de aquisição de linguagem sem que haja um ato educador para 

que isso ocorra, ou seja, apenas o fato de uma criança estar exposta a dados de fala de uma 

língua já é suficiente para que ela, a partir da sua predisposição genética, desenvolva seu 

conhecimento de língua e adquira seu idioma materno. 

O estado mental inicial da Faculdade da Linguagem em que a criança começa a 

adquirir a língua a que está exposta é chamado de Gramática Universal (GU). Sendo assim, a 

palavra “gramática” apresenta mais de um significado. Um se refere ao conhecimento de 

língua internalizado que cada falante tem do seu idioma materno e o outro significado diz 

respeito aos manuais e compêndios que contêm regras que descrevem a língua, tomando por 

base, geralmente, dados da língua escrita (formal e literária), o que permite atribuir à 

descrição um caráter prescritivo.  
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Para Lobato ([2005]/2015) 1, que retoma o conceito de língua do gerativismo 

proposto por Noam Chomsky, o professor de língua precisa ter o conhecimento linguístico 

para que saiba que existem dois conceitos de gramática, e não apenas aquele que se refere a 

um manual com regras, descrições e nomenclaturas relativos ao uso da língua na modalidade 

escrita (com as implicações decorrentes, no que se refere ao caráter prescritivo). O outro 

conceito de gramática está ligado ao conhecimento da Faculdade de Linguagem: 
 

 

Quando se começa a refletir sobre fatos de língua, fica claro que os seres humanos 
nascem com uma estrutura mental organizada de modo que torna a aquisição de 
língua algo inevitável, inexorável. Podemos chamar essa estrutura mental inata de 
diferentes nomes. Muito usam as expressões gramática universal, faculdade de 
linguagem ou dispositivo de aquisição de língua. (LOBATO, 2015, p. 17) 

 

 

Explicaremos melhor este ponto ao nos remetermos, na próxima seção, à palestra 

proferida por Lobato (2015). 

Para a autora, o conhecimento dos conceitos de Faculdade de Linguagem e de 

Gramática Universal são essenciais para que a educação de língua passe por uma mudança de 

paradigmas e então possa considerar que o aluno já tem conhecimento da língua e que faz uso 

dela antes mesmo de frequentar a escola. Por essa razão, tomando por base esse 

conhecimento, é capaz de raciocinar em relação às propriedades e ao funcionamento não só de 

sua língua, mas também de outras línguas, desde que seja exposto aos dados e às propriedades 

relevantes. Dessa forma, o que tem sido recomendado nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

no sentido de gerar uma prática que relaciona REFLEXÃO e USO, deve se constituir em um 

processo cuidadosamente formulado, a fim de alcançar esse vínculo – o que será definido a 

partir de uma metodologia orientada para uma ‘aprendizagem ativa’, nos termos de Pilati 

(2017), como será detalhado adiante. 

Sabemos que o ensino de gramática, da forma como convencionalmente acontece 

nas escolas brasileiras, preza pela classificação e pela exploração da capacidade de 

memorização do aluno sobre certos conceitos e fenômenos, tomados isoladamente. No 

entanto, deveria visar ao aperfeiçoamento do conhecimento de língua do aluno, como nativo e 

usuário da língua. Desprezar que o aluno já é um conhecedor e usuário da língua muito antes 

1 O texto Lobato (2015) aparece em uma coleção intitulada Coleção Lúcia Lobato, que tem por objetivo reeditar 
textos, artigos científicos, ensaios produzidos pela linguista brasileira, que se encontram dispersos, a fim de 
tornar acessíveis suas relevantes ideias. Nesta obra, encontram-se reunidos três ensaios, sendo este a que nos 
referimos uma publicação de 2003.  
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de alcançar a idade escolar traz um grande prejuízo, pois impede o desenvolvimento de uma 

educação que valorize os estudantes e conquiste o interesse em aprender. 
 

 

Crianças de 2 e 3 anos já usam a língua portuguesa com desenvoltura, criam 
sentenças que nunca escutaram antes, aprendem mais a cada dia, apesar de não 
terem ido à escola. Se nosso conhecimento sobre o funcionamento da língua 
portuguesa dependesse exclusivamente do que aprendemos na escola, só 
aprenderíamos a falar depois de ir à escola. Sabemos, entretanto, que isso não é 
necessário. (PILATI, 2017, p. 28) 

 

 

Portanto, uma educação linguística precisa desenvolver uma metodologia que leve 

em consideração o conhecimento de língua do aluno e que trabalhe conteúdos disciplinares a 

partir de uma prática capaz de evidenciar, para este, o domínio que tem da própria língua – no 

caso, o português, e que pode ampliar esse conhecimento, no âmbito escolar, pela educação 

linguística.  

Além disso, como mostram Vicente e Pilati (2011), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), diretrizes oficiais que orientam a ação de educadores de cada disciplina da 

educação básica, abrem espaço para a inclusão de metodologias que considerem os conceitos 

do gerativismo. 

 

 
[...] várias passagens do texto dos PCNs abrem espaço para a aplicação de 
pressupostos básicos gerativistas, como “faculdade de linguagem”, “competência”, 
“criatividade” – no entanto, tais conceitos não são mencionados de forma explícita 
no documento. Um dos temas recorrentes dos PCNs, por exemplo, é a importância 
de se valorizar o conhecimento prévio do aprendiz, o que promoveria o 
deslocamento do foco no “como se ensina” para o “como se aprende”, com base na 
hipótese de que o aluno já́ saberia muita coisa ao chegar à escola. (VICENTE e 
PILATI, 2011, p. 4) 

 

 

As autoras explicam, porém, que em relação ao entendimento de “conhecimento 

prévio” dos PCNs pode se tratar de “conhecimentos previamente aprendidos nas escolas” (p. 

4), enquanto para os que partem da teoria gerativa conhecimento prévio representaria a língua 

que o aluno desenvolveu a partir da GU. 

Neste trabalho, procuraremos explicitar como conceitos do gerativismo podem se 

aplicar ao ensino da escrita e da sintaxe, mas especificamente ao uso da vírgula como sinal de 

pontuação, atrelado à noção de constituintes. 
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A seguir, aprofundamos as ideias e sugestões de Lobato (2015), Pilati et al (2011) 

e Pilati (2017), a fim de demonstrar um caminho para a realização de um processo 

educacional que parta do entendimento de que os alunos possuem um conhecimento 

linguístico internalizado, a Faculdade de Linguagem, com a apresentação de exemplos de 

aplicação de metodologias que se sustentem nessa premissa. 

 

2.2. Discussões sobre aprendizagem e ensino pautados no gerativismo 

 

A partir dessa seção, serão expostas contribuições de diversas pesquisadoras que 

se propuseram pensar sobre a maneira como a educação de língua materna tem sido 

desenvolvida no Brasil. Lobato (2015) traz, de forma mais enfática, a concepção da aquisição 

da linguagem para o gerativismo e de que forma isso deve fazer parte dos pressupostos do 

professor de educação básica. Pilati et al (2011) propõem a discussão de temas gramaticais 

que poderiam ser abordados com a contribuição do gerativismo. As autoras incentivam a 

noção de que toda educação de língua deve considerar o fato de que já existe uma gramática 

internalizada pelos estudantes e que o processo de educação deve ajudá-los a trazer à 

consciência os mecanismos de uso da língua que já utilizam. Por fim, Pilati (2017) propõe 

oficinas de ensino e metodologias que são baseadas no conceito de aprendizagem ativa, que a 

própria autora desenvolve. A autora também sustenta suas colocações em reflexões sobre a 

contribuição que o conhecimento científico, calcado no conceito de língua da gramática 

gerativa, pode agregar à Educação Básica. 

 

 

2.2.1. O que professor de educação básica deve saber de linguística 

 

A implantação de uma educação linguística tem sido defendida por diversos 

autores. Ao proferir uma palestra em 2003, intitulada O que o professor de educação básica 

deve saber de linguística, a pesquisadora Lucia Lobato chama atenção para este tema, que 

tem sido objeto de amplo debate entre educadores, docentes e membros da comunidade 

acadêmica. 

A autora inicia a exposição destacando a primeira contribuição que a linguística 

ofereceu para a educação, o legado da visão não preconceituosa das variedades da língua. 

Trata-se de uma colaboração que a linguística estrutural e a sociolinguística variacionista 
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trouxeram, primordialmente. A autora, porém, direciona a discussão para o fato de que há 

uma distância entre o conhecimento sobre estrutura linguística desenvolvido nas 

universidades e o conhecimento gramatical veiculado nas escolas e nas gramáticas escolares. 

Sinaliza também que o conhecimento do professor da educação básica deve ser bem medido 

para que não se queira transformá-lo em linguista, perdendo-se de vista as especificidades de 

sua atuação na escola. 

Primeiramente, é feita uma diferenciação entre dois conceitos de gramática. No 

primeiro, a gramática tem caráter estático, é a gramática que se encontra sistematizada nos 

manuais e compêndios que descrevem a língua e prescrevem normas para a sua utilização. O 

outro conceito faz referência à gramática como um construto mental e dinâmico, que 

corresponde a uma dotação genética, pela qual cada ser humano, caso não haja nenhum 

impedimento patológico, desenvolve uma língua ao ser exposto a dados linguísticos externos. 

Essa dotação genética faz com que a aquisição de língua seja inevitável, inexorável, nas 

palavras da autora. Essa característica mental e genética é chamada de Faculdade de 

Linguagem. Em seu estado mental inicial, é chamada de Gramática Universal (GU). A 

exposição do indivíduo dotado da GU a dados externos de língua propicia o surgimento de um 

estado mental subsequente, que é gramática particular da língua natural a que for exposto no 

momento do processo de exposição, todo este processo é o que chamamos de aquisição de 

linguagem. Trata-se, portanto, da abordagem inatista em relação à natureza da linguagem 

humana, segundo a qual o ser humano é capaz de adquirir uma língua sem qualquer ensino, 

apenas com o contato com a comunidade linguística a que se vincula. 

Segundo Lobato (2015), o professor da educação básica precisa saber desse 

caráter dinâmico e interno de gramática, que tem potencialidade para explicar a característica 

criativa das línguas. A partir daí, conclui-se que a escola não vai ensinar gramática ao aluno, 

pois ele já chega à escola com uma gramática adquirida. Então, são elaboradas as seguintes 

perguntas: o que vai ser ensinado ao aluno? O que ele ainda pode adquirir? Como este 

conhecimento pode renovar o ensino de língua materna? 

Para começar a responder essas questões, a autora salienta que o professor deve 

seguir e se inspirar no processo de aquisição de língua e deixar que o aluno, por exposição a 

dados, obtenha novos conhecimentos. A autora propõe que o ensino se dê pelo procedimento 

de descoberta, mas esclarece que dessa forma talvez a aprendizagem acontecesse de maneira 

muito demorada. É proposto então que se adote a metodologia da eliciação, em que o 

procedimento de descoberta do aluno será direcionado por dados e materiais didáticos que lhe 

permitam tirar suas próprias conclusões acerca da língua. Além disso, é proposta a técnica de 
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resultados que trabalha as estruturas da língua dando-se ênfase ao seu aspecto semântico. 

Essa prática traria ao aluno um momento de verificação do sentido daquilo que está estudando 

e o auxiliaria no domínio de textos. 

Amparada nas recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais de que haja 

um ensino gramatical diferente do que é praticado nas escolas, a autora argumenta que é 

necessário que os professores tomem conhecimento da concepção da gramática internalizada 

e que possa haver uma mudança no conteúdo de cada nível de ensino, para que a nova 

abordagem seja elaborada. Argumenta ser preciso que “os nossos alunos aprendam a fazer 

demonstrações empíricas de que existe a faculdade de linguagem” (p. 22). Dessa forma, 

qualquer fenômeno linguístico pode ser útil para essa demonstração, essa prática trará a 

possibilidade de que fatos linguísticos sejam analisados sob um novo prisma. São elencados, 

como exemplo, três conteúdos que precisam ser analisados por essa nova ótica: (i) relações 

gramaticais, em que se constata a necessidade de haver uma mudança de conceituação entre 

termos como sujeito e objeto; (ii) classes de verbos, em que se verifica a importância de trazer 

para a escola a noção de que há mais classificações do que simplesmente verbos transitivos e 

intransitivos, citando-se o caso dos verbos inergativos e inacusativos; (iii) classificação das 

orações, em que se considera a necessidade de revisão das próprias classificações. 

Lobato (2015) explica, ainda, por que não se deve abandonar totalmente o ensino 

gramatical na escola. Explicita que os mecanismos usados no ensino de língua ajudam o aluno 

a ganhar tempo na aprendizagem das técnicas de texto e no desenvolvimento das atividades 

discursivas em geral. Além disso, o uso do método proposto levará o aluno a compreender a 

linguagem humana como um aparato biológico, o que fará com que ele desenvolva uma nova 

visão de língua e conheça um pouco mais da natureza humana. 

Ao final, são expostos casos em que existem divergências entre a análise 

tradicional e as análises produzidas no âmbito da linguística teórica. São apresentados temas 

que a autora considera “erros” de análise, além de análises que precisam ser aprofundadas e 

análises confusas, “que têm dado muita margem a discussão exatamente por falta de exatidão 

e clareza” (p. 30). 

 

 

2.2.2. Educação linguística e ensino de gramática na educação básica 

 

As autoras do artigo Educação Linguística e Ensino de Gramática na Educação 

Básica, Pilati et al (2011) propõem-se examinar a educação pelo viés da abordagem da 
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gramática gerativa, com o objetivo de fazer uma reflexão sobre a língua oral e a produção 

escrita, considerando contribuições prévias e o impacto de desenvolvimentos teóricos recentes 

para a discussão de temas gramaticais no contexto educacional. A educação linguística é 

apresentada “a partir do pressuposto de que o estudante carrega consigo um conhecimento 

internalizado sobre a língua em funcionamento” (p. 400), pressuposto este que precisa ter 

feito parte da formação do professor. Com o entendimento de que o aluno tem conhecimento 

da língua, conforme reiterado na abordagem gerativista, a função do professor é a de tornar 

explícito o conhecimento internalizado para que haja, por parte do aluno, o uso consciente das 

estruturas da língua. 

Retomando vários estudos, as autoras observam que os pressupostos da teoria 

gerativa são trabalhados de maneira teórica na universidade, durante a formação do professor, 

mas acabam não sendo aplicados ao ensino básico, o que faz com que metodologia de ensino 

se limite a abordagens da língua como fenômeno social ou com a finalidade de desenvolver 

aspectos textuais. Chamam a atenção para que seja incluída também uma metodologia que 

considere a visão estrutural e interna da língua, que se fundamente na reflexão sobre dados, 

que não elimine as outras metodologias e visões de língua, mas que com elas coexista no 

contexto educacional. 

O texto prossegue na conceituação do fenômeno língua/linguagem e, também, da 

noção de competência linguística.  Para isso, utilizam-se do estudo de Kato (1997), em que a 

autora distingue dois conceitos de língua desenvolvidos no âmbito da Linguística – o que 

permite estabelecer uma relação com a discussão anterior. O primeiro refere-se à perspectiva 

estruturalista, que, segundo Kato (1997), é orientada para a língua externa (Língua-E), em que 

se acredita que a língua é construída socialmente e é vista como produto do desempenho. No 

segundo, tem-se a perspectiva originalmente elaborada por Noam Chomsky (1986) e 

orientada para a língua interna (Língua-I), que trata a língua como uma capacidade 

bioprogramada, interna e individual, conhecida como Faculdade da Linguagem, ou 

Gramática Universal, também referida como competência linguística. Essas duas concepções 

diferem no julgamento quanto à natureza do processo de aquisição da linguagem, mas 

partilham de noções quanto à universalidade das línguas e à isonomia destas. 

A educação não deve priorizar nenhuma dessas visões de língua, mas sim integrá-

las. A escola deve ser um espaço de divulgação do conhecimento científico que propague um 

conhecimento sofisticado. O desafio é formular a apresentação dos conteúdos considerando 

um saber linguístico inato, já que a gramática tradicional, com sua postura prescritiva, 

desconsidera. Há uma limitação entre a orientação da forma de uso da língua, que não permite 
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exploração de como esta funciona, e quais possibilidades oferece. Os alunos não devem ser 

vistos apenas como aprendizes da língua, mas como usuários que detêm esse conhecimento.  

Adiante são apresentados no artigo de Pilati et al (2011) estudos de caso de ensino 

da língua portuguesa, em que se busca uma alternativa que leve em consideração a noção da 

competência linguística. O primeiro caso analisa a questão das funções sintáticas e da 

transitividade. O problema das definições, para as autoras, é a sua circularidade e a 

dependência que o conceito de transitividade tem com relação à aplicação das propriedades 

postuladas aos dados de língua. Argumentam que as definições devem ser trabalhadas a partir 

dos dados de língua e não o oposto, usando-se, por exemplo, a produção textual dos próprios 

estudantes, que é a materialização da gramática interna em enunciados. Ainda em relação às 

definições, são apresentadas discrepâncias entre as definições de gramáticas de diferentes 

autores. 

O segundo caso remete ao ensino da complementação e da regência verbal. 

Primeiramente, faz-se uma referência à questão da flutuação no uso das preposições, questão 

esta muito cara à compreensão de temas como a transitividade, que não é explorada durante o 

ensino a partir de suas motivações estruturais e nem mesmo são mencionadas as implicações 

dessa questão motivadas por aspectos transdialetais e de variação linguística. 

É proposto um projeto de investigação científica que leve a prática escolar para 

além da memorização das ocorrências de regência verbal, que adentre na busca da motivação 

das flutuações de preposição e suas implicâncias semânticas. As autoras mencionam o caso do 

aparecimento da preposição “a” e sua omissão, que muitas vezes não altera o sentido da 

oração por causa da existência de elementos semânticos na estrutura oracional que definem a 

interpretação. São apresentadas, ainda, situações em que a preposição pode ser suprimida, 

como nos casos de topicalização, o que confirma a necessidade de considerar os contextos 

sintáticos em que ocorre, e não uma regra fixa a ser memorizada. 

O terceiro caso diz respeito ao tratamento dado ao fenômeno da ordem pela 

gramática tradicional. As autoras alertam para a simplicidade com que são tratadas questões 

complexas, como a estrutura dos sintagmas nominais, e para a forma superficial com que é 

explorado o conhecimento acerca dos adjuntos adnominais, por exemplo. 

 

2.2.3. Linguística, gramática e aprendizagem ativa 

 

Pilati (2017) inicia a obra Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa 

retomando sua experiência como docente na disciplina Laboratório de Gramática para o 
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Ensino Fundamental e Médio do curso noturno de Letras Português da Universidade de 

Brasília. Reporta que, durante os períodos em que ministrou a disciplina, buscou desenvolver 

uma abordagem alternativa que respondesse aos questionamentos de seus alunos. Além disso, 

aprofundou a reflexão a respeito da abordagem da aprendizagem ativa, que busca aplicar os 

conhecimentos teóricos na prática docente. 

A abordagem adota o conceito de língua defendido pela gramática gerativa 

proposta do Noam Chomsky, referido e detalhado anteriormente. Os três aspectos 

fundamentais dessa abordagem são i) os avanços alcançados pelas pesquisas linguísticas em 

relação às propriedades das línguas humanas, ii) os conhecimentos sobre as variedades 

linguísticas da língua portuguesa e iii) a metodologia de aprendizagem ativa, capaz de levar 

os alunos a usar a gramática com consciência e em benefício de sua produção textual. 

O primeiro capítulo do livro é dedicado a explicação da abordagem a fim de 

responder a seguinte pergunta: “Por que os conhecimentos científicos devem guiar a prática 

docente? ”. Para isso, a autora utiliza a abordagem inatista na caracterização da linguagem 

humana, fazendo referência às concepções de gramáticas apresentadas por Lucia Lobato, em 

estudos prévios, com o propósito de desmistificar e descontruir ideias equivocadas do senso 

comum a respeito de enunciados como “Eu não sei português”, “Gramática é um conjunto de 

regras”, “A prática leva à perfeição”. São analisadas questões como a ordem no português e o 

fenômeno da concordância para discutir conceitos apresentados pela gramática tradicional 

demonstrando-se que não são suficientes para sanar problemas na educação linguística. 

No segundo capítulo são apresentados os pressupostos teóricos da abordagem 

proposta. A apresentação desses conhecimentos tem como objetivo embasar as respostas das 

perguntas: O que é uma língua? Quais as propriedades das línguas humanas? Quais os 

objetivos do ensino de gramática na educação básica? 

Para responder às perguntas a autora começa sua exposição diferenciando as 

definições de língua para Saussure, que considerava a língua como “objeto social”, e para 

Noam Chomsky, que reconhece a língua como um sistema internalizado proveniente de uma 

dotação genética, a Faculdade da Linguagem. A contribuição de Chomsky, que inaugurou a 

teoria gerativa, postula que a aquisição de língua se dá quando o indivíduo, que detém a 

Gramática Universal, estágio inicial da Faculdade da Linguagem, é exposto a dados de língua 

provenientes de sua experiência com a comunidade linguística em que está inserido. E ainda, 

faz referência a outras características das línguas naturais, como a recursividade, a existência 

das propriedades estruturais das línguas naturais, definidas como princípios (universais) e 

parâmetros (relativos às propriedades peculiares de cada língua natural). 
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Em seguida, são detalhadas várias propriedades das línguas humanas. A primeira 

propriedade explorada é a formação das orações. São elencadas as etapas da formação e é 

destacado o papel do verbo como elemento formador inicial, que determina vários tipos de 

seleções gramaticais. 

A segunda propriedade é a organização das línguas em constituintes, também 

conhecidos como sintagmas, com estrutura hierárquica. Esta condição comprova que as 

orações não são apenas palavras colocadas linearmente, uma vez que os termos da oração 

estão postos em situação de hierarquia. Os constituintes são explicados como palavras, ou um 

grupo delas, que funcionam como uma unidade na oração. Para que este conceito seja 

exemplificado, Pilati faz uso de testes como a pronominalização, em que a substituição de um 

grupo de palavras por um pronome evidencia sua unidade; o recurso das “perguntas QU-”, em 

que a resposta para uma pergunta elaborada a partir da oração é formada por apenas um grupo 

de palavras também evidencia um constituinte; as orações clivadas, em que partes da oração 

são isoladas entre verbos como “ser/é/foi” e a palavra “que”; e, por último, o teste da 

topicalização, em que uma parte da oração é isolada na primeira posição da oração. 

A terceira propriedade é a capacidade de criatividade, que torna possível a 

elaboração de sentenças independentemente de estímulo. Fato que ajuda a desconstruir a 

crença de que as línguas são adquiridas por repetição das estruturas provenientes dos dados 

externos. A quarta propriedade é a visão da língua como fenômeno social, que é influenciada 

por fatores diatópicos, diafásicos e diastráticos, e que se manifesta no fenômeno da variação 

linguística. 

A quinta e última propriedade abordada são as diferenças entre a língua falada e a 

língua escrita. No começo dessa seção, é diferenciado o processo de aquisição da língua 

falada e da língua escrita. A escrita, argumenta a autora, precisa ser aprendida e não é 

adquirida naturalmente. Pilati refuta a convicção de que aprendemos a escrever bem apenas 

lendo e escrevendo muito, mas afirma que a leitura é essencial para o aumento do repertório 

lexical e da capacidade de argumentação dos alunos. 

No terceiro capítulo, são expostos os princípios da metodologia proposta no livro. 

No primeiro princípio abordado deve acontecer a reflexão acerca do conhecimento linguístico 

internalizado que o aluno possui, a fim de trazer à consciência os fenômenos que se deseja 

investigar. Estimulando o processo de trazer à consciência, o conhecimento linguístico 

permitirá ao aluno manipular as estruturas da língua de forma concreta. A prática docente 

deve evidenciar conhecimentos úteis na produção de texto, a partir da reflexão gramatical. É 
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proposta também uma reflexão sobre as diferenças entre ensinar e aprender e de que forma a 

metodologia precisa abarcar essas duas situações distintas.  

O segundo princípio é a noção de que é preciso que o conhecimento seja 

trabalhado de forma profunda, estimulando-se no aluno uma postura de especialista, em que é 

levado a aprender a identificar padrões, desenvolvendo uma compreensão profunda do 

assunto e discernindo quando, onde e o porquê de usar seus conhecimentos. 

O terceiro princípio fala sobre a necessidade de desenvolver a aprendizagem a 

partir de habilidades metacognitivas. Para isso a autora propõe que a reflexão gramatical seja 

explorada de forma crescente e gradativa, com a utilização de materiais concretos para a 

manipulação de conceitos, chegando-se a uma formulação abstrata e abrangente, capaz de 

extrair generalizações e padrões. 

No último capítulo são apresentadas as oficinas baseadas nos princípios da 

metodologia da aprendizagem ativa. Um pouco antes de apresentar cada oficina, a autora 

propõe uma sequência didática que será seguida em cada uma das seis oficinas. A sequência 

começa com a avaliação do conhecimento dos alunos, o momento de experiência linguística, 

as reflexões linguísticas, a organização das ideias, a apresentação das ideias e, finalmente, a 

aplicação dos conhecimentos na leitura e produção do texto. 
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3. CAPÍTULO III: Abordagens sobre ensino da pontuação 
 

3.1. Abordagens sobre pontuação e uso da vírgula 

 

Como visto nas seções anteriores, o gerativismo é uma forma de compreender o 

processo de aquisição e o caráter inato do conhecimento linguístico, que se refere à origem da 

manifestação da língua em sua forma oral. No entanto, a modalidade da escrita não é natural e 

necessita de ser ensinada, o que não quer dizer que a concepção do conhecimento de língua tal 

como postulada pelo gerativismo não possa ser aplicada nas questões do ensino da escrita. 

Portanto, noções e conceitos da gramática gerativa são fundamentais para o estudo e a 

compreensão de textos, na elucidação dos aspectos sintáticos e semânticos inerentes aos 

enunciados. 

Entender que as frases não são meramente palavras colocadas linearmente, mas 

constituintes que se ordenam hierarquicamente, é um exemplo de conhecimento que pode ser 

levado para sala de aula, baseando-se na metodologia da eliciação, proposta por Lucia Lobato 

(2015).  

Essa metodologia leva em consideração o pressuposto de que, pelo processo de 

aquisição de língua e pela exposição aos dados de uma língua, o aluno já é detentor de uma 

gramática e que não precisa, portanto, ser instruído, mas sim exposto aos dados relevantes de 

língua que o levem à aquisição de novos conhecimentos gramaticais. Nesse sentido, o 

professor deve escolher dados de língua que propiciem ao estudante a tomada de consciência 

de conteúdos que se referem aos fenômenos de língua que estão internalizados, a partir do 

processo de aquisição de língua. 

Uma alternativa para isso é apresentar, durante o processo de ensino e 

aprendizagem, a informação a respeito de como são constituídas as orações. A ideia de que a 

estrutura das frases não é construída linearmente, mas hierarquicamente, pode ser mais 

facilmente concebida se compreendemos e demonstramos a presença de unidades dentro da 

oração, uma propriedade fundamental das línguas. “Um constituinte pode ser compreendido 

como uma palavra ou um grupo de palavras que funcionam como uma única unidade dentro 

da oração. ” (PILATI, 2017, p. 66). 

Para introduzir a noção gerativa de constituintes, ou sintagmas, o professor pode 

se utilizar de testes que demonstrem aos alunos a unidade de determinados termos dentro da 

oração. Falaremos mais destes testes, que já foram anteriormente citados na seção dedicada ao 

livro Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa (PILATI, 2017), quando formos explicitar 
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como a ideia de sintagmas pode contribuir para a orientação em relação ao uso da pontuação, 

especificamente o uso da vírgula, na composição de textos durante o processo acadêmico. 

Trabalhar uma grande dificuldade encontrada pelos alunos, e não só por eles, que 

é o uso adequado da pontuação, compreendendo a natureza sintática que esses sinais têm 

dentro da estrutura das orações, é um grande passo em direção à compreensão da natureza das 

línguas e suas características, nesse caso a organização hierárquica de componentes destas. 

Antes de propor o uso deste conceito na orientação do uso da vírgula, será 

apresentado como a gramática tradicional, escolar ou não, trata da questão e de que forma 

orienta o uso desse sinal de pontuação. Para enriquecer a discussão, traremos a contribuição 

que uma das oficinas do livro supracitado (PILATI, 2017) apresenta sobre como o tema da 

vírgula pode ser trabalhado em sala de aula. A partir daí aliaremos a noção de sintagma à 

proposta de Pilati. 

Usaremos as definições e contextos de uso que trazem Cunha e Cintra (2013), na 

Nova Gramática do Português Contemporâneo, e Mauro Ferreira (2007), em Aprender e 

Praticar Gramática, uma edição escolar comumente utilizada durante o ensino fundamental. 

Primeiramente, passamos à exposição do que traz a gramática de Cunha e Cintra 

(2013). O capítulo destinado à pontuação se inicia com uma interessante definição da função e 

da justificativa para o aparecimento dos sinais gráficos da pontuação na modalidade da língua 

escrita.  

 

 
A língua escrita não dispõe dos inumeráveis recursos rítmicos e melódicos da língua 
falada. Para suprimir essa carência, ou melhor, para reconstruir aproximadamente o 
movimento vivo da elocução oral, serve-se da PONTUAÇÃO. Os sinais de 
pontuação podem ser classificados em dois grupos. O primeiro grupo compreende os 
sinais que, fundamentalmente, se destinam a marcar PAUSAS: a) a vírgula b) o 
ponto c) o ponto e vírgula. O segundo grupo abarca os sinais cuja função essencial é 
marcar a MELODIA, a ENTONAÇÃO: a) os dois pontos b) o ponto de interrogação 
c) o ponto de exclamação d) as reticências e) as aspas f) os parêntesis g) os colchetes 
h) o travessão. (CUNHA e CINTRA, 2013, p. 657). 
 

 

A partir dessa definição retomamos mais uma vez a ideia de que a modalidade escrita 

da língua não é equivalente à modalidade oral e necessita de recursos para abarcá-la. O que 

acontece de forma aproximada, como ressalta os autores. No entanto, o que mais chama a 

atenção neste excerto é a ideia de que existem um ritmo e uma melodia na realização da 

modalidade oral que precisam de acessórios, na modalidade escrita, para serem representados. 
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Essa noção que descreve a pontuação com a função de agregar ao texto escrito as 

atribuições de pausa e entonação próprias da oralidade, de fato, esclarece e traduz casos que 

podem ser observados na produção escrita. Entretanto, essa definição, além de não mencionar 

o caráter sintático inerente aos sinais de pontuação, é pouco precisa e produz dificuldades para 

o entendimento, sinalizadas pelos próprios autores ao apresentarem a problemática da 

separação em grupos, pausa ou entonação, dos sinais gráficos. “Esta distinção, didaticamente 

cômoda, não é, porém, rigorosa. Em geral, os sinais de pontuação indicam, ao mesmo tempo, 

a pausa e a melodia. ” (p. 657). 

Na seção que se atém à análise da vírgula, o sinal é apresentado como aquele que 

designa uma pausa breve e que separa elementos em uma mesma oração ou orações de um 

mesmo período. Seguindo, os autores se dedicam a listar as ocasiões em que a vírgula aparece 

no interior da oração e as em que a vírgula aparece entre orações. Em um dos casos listados, 

nomeado “para isolar o adjunto adverbial antecipado” os autores fazem referência a casos em 

que a vírgula é usada com a função de realçar um termo, como no caso do adjunto adverbial 

ser “de pequeno corpo” e tiver sido isolado por vírgula. Para definir um adjunto de pequeno 

corpo o texto o explica da seguinte maneira: “um advérbio, por exemplo”. Este poderia ter 

sido o momento ideal para que os autores pudessem explorar a ideia da ordem das orações em 

português, e suas alterações, mas este fenômeno não é explorado. 

Ao fim da seção, são apresentadas três conclusões, como se verá a seguir. Na 

primeira, mais uma vez aparece uma explicação imprecisa, pouco rigorosa, ao se usar o termo 

“orações de valor meramente explicativas”. Na segunda, a ideia de pausa dificulta o 

entendimento da relação, digamos, ininterruptas, entre elementos sintáticos que compõe uma 

oração e entre uma oração principal e sua subordinada substantiva. A terceira conclusão, mais 

uma vez, coloca em uma posição questionável a ideia de que as pausas motivam o uso da 

vírgula. 

 

 
Finalizando as nossas observações, devemos acentuar o seguinte: a) toda oração ou 
termo de oração meramente explicativo pronunciam-se entre pausas; por isso são 
isolados por vírgulas, escrita; b) os termos essenciais e integrantes da oração ligam-
se uns com os outros sem pausas; não podem, assim, ser separados por vírgula. Esta 
é a razão porque não é admissível o uso da vírgula entre uma oração subordinada 
substantiva e a sua principal; c) há uns poucos casos em que o emprego da vírgula 
não corresponde a uma pausa real na fala; é o que se observa, por exemplo, em 
respostas rápidas do tipo: Sim, senhor. Não, senhor. (CUNHA e CINTRA, 2013, p. 
664). 
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Passamos agora à análise da gramática escolar de Mauro Ferreira (2007), 

Aprender e Praticar Gramática. Observamos que, apesar de haver aproximações na 

apresentação das duas gramáticas que estamos apresentamos, existe uma diferença essencial 

na forma em que se constituem, motivada, claro, pelo público que cada uma delas pretende 

alcançar. 

A gramática de Celso e Cunha tem um caráter prescritivo, que busca observar e 

registrar as formas de manifestação da língua em uso. Não devemos deixar de observar, 

porém, que os usos da língua a que recorrem os autores são todos canonizados pela literatura. 

A gramática de Mauro Ferreira, por se tratar de uma edição didática voltada para o uso 

escolar, assume majoritariamente um caráter normativo que institui regras do uso a ser feito 

da língua. 

O primeiro ponto a se ressaltar em relação à Aprender e Praticar Gramática é a 

localização em que a análise do tema pontuação se dá na divisão das unidades do livro. Este 

tema está inserido na unidade chamada “Sintaxe”. Essa escolha já demonstra algo que não se 

pôde encontrar na gramática de Cunha e Cintra: a natureza sintática da pontuação na 

modalidade escrita da língua. A seção destinada a vírgula apresenta, ainda, um quadro em que 

é informado o que o autor chama de um pré-requisito para o estudo deste tema, que é 

“funções sintáticas das palavras”. 

No entanto, a introdução, de forma semelhante a de Cunha e Cintra, motiva a 

existência dos sinais de pontuação pela necessidade de adaptação da modalidade oral para a 

modalidade escrita da língua. 

 

 
Quando nos comunicamos, selecionamos e combinamos as palavras para formar as 
frases. Na língua falada, simultaneamente ao processo de criar as frases, 
incorporamos a elas recursos próprios da língua oral, como pausas, entonações, 
altura da voz, interrupções bruscas, sons inarticulados (ruídos) e silêncios. (...). Na 
língua escrita, certos recursos da língua oral – principalmente as pausas e entonações 
– são representados, embora de forma imperfeita, pelos sinais de pontuação. 
(FERREIRA, 2007, p. 476). 

 

 

A organização da seção que trata da vírgula e sua ocorrência é divida em três 

subseções, que por sua vez recebem outras subdivisões. São: a vírgula entre os termos da 

oração, casos em que a vírgula é proibida e a vírgula entre orações, esta última possui sua 

própria subseção de ocorrência proibida da vírgula. 
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Em Linguística, Gramática e Aprendizagem ativa, Pilati (2017) apresenta a 

oficina que elaborou para sugerir uma metodologia que fosse efetiva no ensino do uso da 

vírgula a partir da abordagem da aprendizagem ativa. Primeiramente a autora recorre ao 

conhecimento a respeito da formação das orações. “Esta atividade também se baseia nos 

pressupostos gerativistas de formação das orações. ” (p.135).  

A autora propõe o que chama de tabelas sintáticas para “desenvolver a 

consciência sintática dos alunos por meio da representação concreta e visual de estruturas 

básicas da sintaxe do português” (p.135). Isto é relevante porque faz parte do processo de 

aprendizagem do uso da pontuação gráfica compreender que este fenômeno se dá no âmbito 

da sintaxe das orações. Além disso, Pilati aponta que o uso das tabelas também contribuiria 

para solucionar problemas que aponta na prática atual da educação básica: a 

descontextualização na apresentação dos elementos que interagem sintaticamente na oração e 

a abordagem que os materiais didáticos oferecem dessa questão. 

Antes da elaboração das tabelas sintáticas, o que acontece em uma segunda etapa, 

o primeiro passo da sequência didática dessa oficina seria a avalição do conhecimento prévio 

do aluno. São propostos os seguintes questionamentos: O que é uma língua? O que é uma 

gramática? De que forma a compreensão da gramática como um sistema mental inato, como 

uma competência do falante, pode nos auxiliar na produção textual? 

Após a apresentação das tabelas, a autora reforça que “(...) os princípios que 

orientam o uso da vírgula são essencialmente sintáticos. ”(p. 138). 

Acreditamos que a construção das tabelas sintáticas propostas por Pilati seriam 

melhor/ MAIS BEM aproveitadas se, neste momento da aprendizagem, os alunos já tivessem 

a habilidade de reconhecer e trabalhar com o conceito de sintagmas. Retomaremos essa ideia 

quando estivermos desenvolvendo a proposta de ensino e aprendizagem da pontuação por 

meio do conceito da divisão de orações em constituintes. 

A seguir, são elencados os três usos de vírgula mais recorrentes na tabela das 

páginas 138 e 139 do livro Linguística, Gramática e Aprendizagem ativa: 

 

Há 3 usos mais recorrentes: 

I) Para indicar a “ruptura” da ordem direta nas orações (S-V-O, S-VL-PS): 

termos intervenientes (com mais de três palavras), termos topicalizados 

ou retirada dos verbos. Exemplos:  
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Ana Julia fez um discurso de dez minutos na tribuna da Assembleia Legislativa do 

Paraná. 

Oração na ordem direta, no português – SVO + Adjunto Adverbial 

 

Não há “ruptura”, portanto não há necessidade de se usar vírgula. 

a. Em Curitiba, no Paraná, Ana Julia fez um discurso de dez minutos. 

b. Ana Julia, em Curitiba, no Paraná, fez um discurso de dez minutos. 

c. Um discurso, Ana Julia fez na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná. 

d. Ana Julia discursou no Paraná e, no início dessa semana, discursará em Brasília. 

II) Para separar termos explicativos (que podem apresentar várias naturezas 

sintáticas, podem ser orações adjetivas explicativas ou apostos). 

Exemplos: 

a. A população, que do depende sistema público de saúde e educação, será mais 

prejudicada com o congelamento dos gastos. 

b.  A secundarista de 16 anos, que estuda no colégio Senador Manoel Alencar 

Guimarães, discursou em nome dos alunos. 

c. José, o líder do movimento, será o primeiro a falar. 

III) Para separar termos que exercem a mesma função sintática: 

enumerações, orações coordenadas. Exemplos: 

a. Há temas que estão em debate no país, entre eles, citamos o combate à 

corrupção, o combate ao crime, a atuação na tutela coletiva, e a defesa do 

interesse público. 

b. Precisamos discutir a educação, mas precisamos ter argumentos sólidos. 

 

Para finalizar o capítulo e a descrição da oficina, são elencadas três atividades 

para a aplicação do conhecimento desenvolvidos nas etapas anteriores da sequência didática: 

atividade de produção textual individual, atividade de produção textual em grupo e atividade 

de revisão de textos.  

 

3.2. Noção de sintagma e uso da vírgula 

 

Diante de todo o exposto, passamos a desenvolver a ideia de ensino e de 

aprendizagem do uso da vírgula a partir da noção de constituintes da oração, ou sintagmas. A 
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partir desse método poderemos também pensar como o conhecimento prévio de língua do 

aluno pode ajudá-lo a manipular melhor as possibilidades de pontuação na produção de texto. 

Devemos salientar, entretanto, que o que procuramos apresentar aqui é apenas uma proposta 

teórica de ação didática do professor da educação de nível fundamental e médio. Essa 

proposta está longe da pretensão de abarcar todo e qualquer uso da pontuação na modalidade 

escrita da língua, mas busca ampliar os horizontes conceituais do educador e fazer com que os 

alunos possam conquistar maior autonomia no processo de aprendizagem a partir da ideia de 

que já são, antes da ação escolar, detentores de uma gramática particular. 

Por vezes, a primeira situação que nos é apresentada como contexto para 

utilização da vírgula no texto é quando existe em um sintagma a enumeração de elementos 

que possuem a mesma hierarquia sintática dentro da estrutura oracional. Não trabalharemos 

este uso específico, aqui, partindo da ideia de sintagmas, que será melhor explicada mais 

adiante, por não acreditarmos que a tradicional explicação para a sua ocorrência seja a que, 

por exemplo, motivou a reflexão que buscamos realizar neste estudo. Parece-nos 

relativamente menos complexo o entendimento do uso da vírgula como artifício para a 

separação de substantivos, que possuem a mesma função sintática, em orações como “O 

milharal, a horta, o pasto e a mata ficaram mais verdes com a chuva.” (exemplo de 

FERREIRA, 2007, p. 477). Contudo, é interessante observar como essa ideia de separação de 

elementos com equivalência sintática pode agregar maior complexidade quando se trata de 

enumeração de orações coordenadas entre si, como é o caso em “O feriado começou 

ensolarado, as crianças invadiram os parques das cidades alegremente, mulheres e homens 

musculosos jogavam futevôlei na areia quente ao lado do chafariz, muitos tomavam banhos 

de piscina.” (exemplo de FERREIRA, 2007, p.462, com adaptações). 

O primeiro aspecto a ser trabalhado com os alunos, para que se possa desenvolver 

a consciência durante a produção de texto e o uso da pontuação, é o da ordem dos termos na 

estrutura oracional em português. Para isso, pode-se recorrer a questionamentos no sentido de 

propiciar que os estudantes reconheçam de que maneira eles mesmos criam suas orações em 

situações de fala e de que forma poderiam se expressar na escrita para alcançarem o mesmo 

resultado. A fim de contribuir com essa experiência, o educador deve também trazer exemplos 

de orações, para que se observe e identifique a construção mais comum, qual ordem é mais 

recorrente. A partir daí chegar-se-á ao conhecimento de que a ordem das orações mais 

produzida em português é a seguinte: SUJEITO-VERBO-COMPLEMENTO, ou, mais 

especificamente, SUJEITO-VERBO-OBJETO-ADJUNTO. 
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Para participar dessa explanação, o aluno precisa ter previamente adquirido a 

consciência de alguns pressupostos da noção sintática, como reconhecer os termos que se 

relacionam com o verbo, ou seja, seus argumentos externos e internos, ou, ainda, reconhecer o 

não aparecimento desses elementos na oração. Durante a educação básica, costumamos 

nomear os termos referidos de sujeito e objetos. Fora isso, o aluno também precisa já ter 

conhecimento consciente sobre a relação entre termos centrais, os núcleos, e os termos que se 

relacionam com estes, os adjuntos.  

Com o conhecimento sobre a ordem das orações explicitado, o professor poderá 

iniciar a transmissão da ideia de que as orações são uma unidade constituída por unidades 

menores. Primeiramente, deve-se começar a exposição dessas ideias a partir do trabalho com 

períodos simples, que são facilmente visualizados como unidades, ou grupos separados, 

dentro de um texto. Nesse momento é possível apontar que nos textos, suponhamos haja um 

texto composto apenas por períodos simples para a exposição, o sinal de pontuação mais 

conhecido, o ponto, marca a fronteira entre as unidades, os blocos, que cada oração forma. 

Com a apresentação dessas ideias, podemos começar a trabalhar com os alunos a 

identificação das unidades menores que compõem as orações. Mostraremos as possibilidades 

disso com o uso dos testes que mencionamos ao tratarmos do livro de Pilati (2017). Os testes 

são importantes porque trazem para os estudantes um processo em que podem verificar suas 

intuições e a colaboração de colegas e de professores durante a exploração das possíveis 

subdivisões da oração. Ademais os testes também evitam que o conhecimento seja 

simplesmente memorizado e trazem autonomia para o estudante já que ele poderá, sem 

qualquer auxílio, confirmar e validar seu conhecimento. 

A seguir, apresentamos os testes que nos ajudarão a identificar os sintagmas. 

Vamos começar com a oração: Mariana e Lia alugaram livros e revistas na biblioteca. 

Proponho que usemos essa oração porque nela encontramos elementos como o sujeito 

composto e objetos verbais, respectivamente, argumentos externos e internos ao verbo, que 

facilitarão a apresentação do funcionamento das  demonstrações que pretendemos realizar. 

 

Teste 1: Pronominalização 

 

[Elas] alugaram livros e revistas na biblioteca. 

Elas = Mariana e Lia 

Mariana e Lia alugaram-[nos] na biblioteca. 
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(n)os = livros e revistas 

Mariana e Lia alugaram livros e revistas [lá]. 

lá = na biblioteca 

Com este teste podemos notar que a troca de conjuntos de elementos por uma só 

palavra demonstra a unidade de cada grupo, dessa forma localizamos os constituintes da 

oração, unidades que não podem ser separadas ou interrompidas por pontuação. 

 

Teste 2: Perguntas “Qu-” 

 

Quem alugou livros e revistas na biblioteca? 

[Mariana e Lia] 

O que foi alugado na biblioteca? 

[livros e revistas] 

Onde Mariana e Lia alugaram livros e revistas? 

[na biblioteca] 

 

Nesse teste podemos observar que as palavras que juntas respondem a uma única 

pergunta compõem uma unidade, evidenciam um sintagma. 

 

Teste 3: Clivagem 

 

(1) Foram [Mariana e Lia] que alugaram livros e revistas na biblioteca. 

 

Nesta opção, o posicionamento de um conjunto de elementos entre os verbos 

“ser/é/foi” e a palavra “que” evidenciam uma unidade dentro da oração. 

 

Teste 4: Topicalização 

 

[Na biblioteca] Mariana e Lia alugaram livros e revistas. 

[Livros e revistas] Mariana e lia alugaram na biblioteca. 

 

Trazer um grupo de elementos para a primeira posição da oração, topicalizar, é 

outra forma de confirmar a existência de um sintagma. 
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Agora que conhecemos a função dos testes e, ao mesmo tempo, compreendemos o 

que significa falar sobre os sintagmas da oração, podemos explorar com maior produtividade 

a aplicação dessa noção, que surgiu no âmbito dos estudos gerativistas, na proposta de ensino 

e aprendizagem de um fenômeno bastante relevante no processo de produção de textos 

escritos, a pontuação. 

Nas duas gramáticas em que analisamos as instruções para o uso da vírgula, 

encontramos a informação de que a vírgula está presente tanto no período simples, no interior 

da oração, quanto no período composto, entre orações. Por isso, procuraremos mostrar como o 

entendimento do uso da vírgula, nos dois casos, pode ser realizado a partir da consciência da 

existência de sintagmas que compõem os períodos. Isso não quer dizer que se esteja, aqui, 

afastando as afirmações quanto às motivações para o uso da vírgula que foram expostas pela 

seleção de entendimentos que trouxemos à discussão.  

A proposta é, justamente, analisar de que forma o trabalho com a noção de 

sintagmas pode ajudar o entendimento de situações de texto em que as motivações conhecidas 

não sejam rigorosas o suficiente para justificar a possibilidade de ocorrência do sinal de 

pontuação. Além disso, a contribuição do viés de análise que propomos também é limitado. 

Observamos que nem sempre um modelo de entendimento de gramática é suficiente para 

abarcar e descrever os complexos processos de construção dos usos de língua, tanto na 

modalidade escrita, quanto na oral. Dessa forma, pretendemos, apenas, contribuir com a visão 

e a possibilidade de revisão do tema em suas abordagens para o ensino nas escolas brasileira. 

Para isso, utilizaremos alguns dos períodos escolhidos como exemplo didático na 

seção que trata da vírgula na gramática de Mauro Ferreira (2007). Fizemos esta escolha 

porque este material traz, na sua condição de livro didático, orações com que o estudante tem 

contato durante o estudo de língua portuguesa na sala de aula. Há também a intenção de 

validar a hipótese de que a alternativa de utilizar o conhecimento que estamos 

esquematizando até aqui, noção de sintagmas, pode ser posta em qualquer construção da 

língua e não apenas em construções já previamente pensadas para ser confirmação dessa 

proposta. 

Antes de passarmos aos exemplos, é preciso também detalhar como a presença do 

sintagma orienta o uso da vírgula. Assim saberemos onde o sinal pode ser empregado e onde 

ele seria inadmissível. Com essa percepção já contemplamos as orientações a respeito das 

“vírgulas proibidas” e dos momentos em que é possível, obrigatoriamente ou não, fazer uso 
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da vírgula. A clareza dessa adequação é o mais prejudicado aspecto quando se faz a opção de 

ensinar o uso da pontuação por meio de uma lista de regras que não consegue definir suas 

normas e suas exceções, causando muitas vezes orientações pouco assertivas e que não são 

capazes de firmar comunicação com os estudantes. 

A separação das orações e dos períodos em sintagmas, e a própria noção de que a 

oração é um sintagma maior, faz com que se observe unidades que não podem ser desfeitas. 

Dessa forma, quando usamos a pontuação, não podemos separar o que é um só componente, 

dentro de um componente maior, ou seja, a pontuação, geralmente, acontecerá nas fronteiras 

dos constituintes. Há ocorrências em que a vírgula acontece no interior do sintagma, como 

mencionamos anteriormente ao trazermos para a discussão o contexto em que a vírgula é 

utilizada como marcação gráfica para a enumeração de termos nos constituintes. 

Ter ciência de que em alguns pontos a vírgula pode ou não ocorrer, a partir da 

escolha de quem escreve, ou seja, do estilo deste, não é só uma questão de entender a 

estrutura da língua e do texto, ou escrever com “correção gramatical”. É um conhecimento 

que traz possibilidades para além disso, que proporciona autonomia ao estudante, ou a 

qualquer um que utilize a língua na forma escrita, que o permite ter a segurança de que 

domina a sua língua materna. Assim, poderemos alcançar um momento na educação em que o 

conteúdo ensinado não será limitador, mas sim um conteúdo que não envolve as alunas e os 

alunos em preocupações que podem, por exemplo, limitar sua produtividade e o exercício de 

sua criatividade. 

Observemos, então, como os exemplos didáticos podem ser trabalhados por uma 

ótica linguística, trazendo para o meio escolar o conhecimento científico desenvolvido nas 

universidades. Usarei testes para evidenciar a possibilidade de uso da vírgula a partir de 

alterações de orações que não propiciaram o uso da pontuação ao serem concebidas. 

 

3.2.1. Aplicação da noção de sintagmas na pontuação 

 

3.2.1.1. Teste 1: Pronominalização 

 

(1) “As manifestantes invadiram furiosas os escritórios da empresa.” (FERREIRA, 2007, p. 

359, com adaptações). 
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Possibilidades de uso da vírgula: 

- [Isto], as manifestantes invadiram furiosas. 

Sintagma em evidência: [os escritórios da empresa] 

- Os escritórios da empresa, as manifestantes invadiram furiosas. 

 

- Invadiram furiosas os escritórios da empresa, [elas]. 

Sintagma em evidência: [as manifestantes]. 

- Invadiram furiosas os escritórios da empresa, as manifestantes. 

 

(2) A população do sul do país não tem consciência de que a situação da seca nordestina é 

grave. 

 

Possibilidades de uso da vírgula: 

- Não tem consciência de que a situação da seca nordestina é grave, [ela]. 

Sintagma em evidência: [a população do sul do país] 

- Não tem consciência de que a situação da seca nordestina é grave, a população do sul 

do país. 

 

3.2.1.2. Teste 2: Topicalização 

 

(3) Nossa última esperança era que eles desistissem da reforma da previdência. 

 

Possibilidades de uso da vírgula: 

- Que eles desistissem da reforma da previdência, era nossa última esperança. 

Sintagma em evidência: [que eles desistissem da reforma da previdência] 

 

 

(4) As “tesourinhas” inundam nessa época do ano. 

 

Possibilidades de uso da vírgula: 

- Inundam nessa época do ano, as “tesourinhas”. 

Sintagma em evidência: [inundam nessa época do ano] 
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- Nessa época do ano, inundam as “tesourinhas”. 

Sintagma em evidência: [nessa época do ano] 

 

3.3. Considerações parciais 

 

Neste capítulo, sintetizamos as ideias de pesquisadoras que, a partir de reflexões 

caras ao tema deste trabalho, contribuíram para o entendimento de aspectos essenciais da 

concepção da língua como um constructo mental. Além disso, procuramos contribuir, mesmo 

que de maneira pouco aprofundada, com aquilo que atualmente é discutido em âmbito 

acadêmico nos nichos que procuram pensar a formação do professor, a educação escolar de 

qualidade como motor de mudanças nas ações políticas da sociedade e, sobretudo, a pesquisa 

que busca aprimorar o ensino de língua portuguesa.  

Acreditamos que com os exemplos de aplicação dos testes e com as possibilidades 

de uso de vírgula apresentadas foi possível elucidar de forma mais concreta o pensamento 

desenvolvido ao longo dos capítulos desta monografia. Sabemos que há a possibilidade de 

maior e mais detalhista explanação das ideias e dos conceitos utilizados aqui como 

embasamento, mas esperamos que o que foi desenvolvido possa ser um ato fecundo para 

futuras oportunidades de contribuir com o conhecimento que elegemos como norteador da 

nossa trajetória acadêmica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o progresso deste trabalho, buscamos tornar mais claro como o 

desenvolvimento do saber científico desenvolvido no cerne das universidades brasileiras, e 

nas universidades de outros países, pode travar relações com o conhecimento em outros níveis 

de ensino e de pesquisa. Para isso, no segundo capítulo, trouxemos as reflexões de 

pesquisadoras que buscaram trabalhar as questões relacionadas ao ensino de língua por um 

viés da gramática gerativa. 

Dessa forma, adotamos, no terceiro capítulo, as abordagens que contemplam a 

questão da vírgula e sua sistematização. Apresentamos a visão de gramáticas, sendo uma 

delas uma gramática escolar que traz ao trabalho um pouco da realidade com que esse 

conteúdo é abordado nas escolas. 

O foco dado a esta questão foi a possibilidade de aplicação de conceitos 

primordiais da linguística gerativa em conteúdos que já fazem parte dos Parâmetros 

Curriculares Brasileiros. A escolha do ambiente escolar brasileiro de ensino fundamental e 

médio como alvo das reflexões feitas é motivada por questões políticas que buscam na 

educação uma abertura para a autonomia dos estudantes, que os leve a desenvolver sua 

cidadania cada vez mais munidos de conhecimentos que os possibilite alternativas para a 

participação ativa na sociedade, tanto na esfera pública, quanto na privada. 

Pressupomos que a emancipação conquistada ao agregarmos conhecimento às 

nossas vivências é o primeiro passo para a formação de uma população que saiba se 

comunicar em diferentes situações sociais. A língua é a base da interação verbal humana e, 

por isso, é preciso que tenhamos consciência sobre o seu funcionamento e as alternativas de 

exploração de seu uso. A habilidade de dominar a língua escrita, ao ler e escrever, é um 

direito do cidadão e a responsabilidade de que este direito se cumpra é das escolas e dos 

educadores. 

A noção de que a língua tem propriedades próprias e que o conhecimento delas 

pode te ajudar com a comunicação, com a fruição estética e artística e com a possibilidade do 

rompimento de condições econômico-sociais limitantes é um entendimento de mundo que 

deve ser ofertado a todos. Ler, e entender profundamente o que está escrito, escrever, e 

conseguir se expressar como se almeja, são ações de poder que a educação precisa 

proporcionar às pessoas. 
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Esperamos que esta monografia contribua com a educação básica por meio desta 

breve reflexão sobre abordagens didáticas capazes de ampliar a ação do professor e a 

experiência de aprendizado dos alunos. 
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