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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo analisar como a gramática deve ser aplicada em sala de aula levando em conta os pressupostos da linguística contemporânea. É salutar afirmar

que há uma grande necessidade de se ajustar o ensino da gramática as demais modalidades de ensino e pratica da língua, levando em consideração as transformações desta,

visto que se trata de um fator social.  A fim de abordar questões sobre a gramática tradicional, a presente pesquisa busca analisar a aplicabilidade escolar e social das normas e

dos padrões já estabelecidos por essa linha gramatical, além de pontuar seus usos na prática do ensino-aprendizagem, associados à metodologia docente. Esta foi desenvolvida

objetivando esclarecer a necessidade de um processo de ensino gramatical que abarque as inúmeras riquezas que se podem encontrar na língua portuguesa, passando por

temas como a variedade linguística e o preconceito linguístico. É importante salientar a importância de um trabalho com a gramática contextualizada dentro do contexto escolar,

aproveitando-se dos conceitos de gênero textual e a eficácia em que a boa aplicação das normas gramaticais em textos fará com que o aluno torne-se um falante competente, em

relação ao bom falar e escrever em diversos aspectos da vida social desse aluno.  Tratando-se de uma pesquisa bibliográfica à luz de Bagno (1999), Miranda (2006), Soares

(2002), Travaglia (2013) e outros teóricos ilustres que abordam essa temática, com ênfase nas propostas teórico-metodológicas descritas por estes mesmos autores. A partir

deste estudo pôde-se observar tópicos relevantes para o ensino da gramática, como a aplicação de forma contextualizada; o desenvolvimento  das normas juntamente com as

noções de gênero; e por fim, trabalhar as competências gramáticas exigidas, dentro das “gramáticas de usos”, que trazem êxito ao processo de ensino – aprendizagem das

competências linguísticas cabíveis aos alunos em cada estágio de sua formação.
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