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RESUMO

Este projeto de Pesquisa e Iniciação Científica propõe apontar a  importância da Linguística no processo educacional, promovendo uma visão mais 
ampla sobre a necessidade do aprendizado da gramática contextualizada ao meio comunicativo e social do discente, e pesquisar os fatores que 
prejudicam o conhecimento teórico e prático dos alunos pela falta de associação entre gramática e linguística no ensino da Língua Portuguesa em 
sala de aula. Tais fatores prejudiciais, desfavorecem o ensino da Língua Portuguesa pois promovem o conhecimento teórico em desnível com a 
realidade da fala e da escrita cotidiana do aluno, fazendo com que a construção desse conhecimento seja ineficaz, pois o aluno já possui alguns 
preceitos estabelecidos pela vivência em sociedade, o qual julga correto e apropriado a sua comunicação diária. O conhecimento gramatical 
descontextualizado a realidade de vida deste aluno, produz, na maioria das vezes, a crença na impossibilidade do aprendizado da disciplina, 
levando o aluno a acreditar que não sabe sua língua nativa. Através de pesquisas bibliográficas pôde-se verificar o tamanho desse desnível entre a 
gramática normativa e o uso corriqueiro da fala e da escrita da língua portuguesa, tal fato, sendo abordado em sala de aula através das 
ferramentas linguísticas, produz no aluno a consciência de variação entre fala e escrita formal e informal, fazendo-o entender que cada situação 
está condicionada a um vocabulário específico e condizente ao momento, desacreditando assim, na ideia da ignorância do mesmo no quesito 
Língua Portuguesa. Conclui-se que o processo de ensino da Língua Portuguesa deve basear-se na valorização da gramática e da linguística como 
ferramentas em conjunto no ensino dessa disciplina, ao invés de aborda-las separadamente, isto fará com que o aluno entenda a diferença entre 
seu conhecimento inato da língua e seu conhecimento formal da mesma. Dessa forma o discente entenderá que suas limitações gramaticais não 
envolvem sua capacidade comunicacional em seu idioma nativo.
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