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Justificativa:
Esta disciplina se justifica como apoio à vida futura do discente já como professor. Não basta a ele

conhecer a gramática normativa sem o devido preparo pedagógico porque pode incorrer no erro de
ensinar a gramática como um fim em si mesmo, com excesso de regras, despojadas do contexto
social em que se insere e sem a devida consideração do papel da micro-estrutura no todo discursivo
em que se insere. O novo docente, no espírito dos PCN e LDB, deve se ater ao funcionamento da
língua, que não se consegue no contexto de uma descrição de uma língua homogênea, monolítica.

Ementa:
Estudo das relações entre teoria, pesquisa e ensino de gramática.

Descrição do Conteúdo:
1) a língua no contexto e no texto em contraste com a língua como pretexto para o ensino da
gramática;
2) a língua como objeto heterogêneo e seu aproveitamento textual;
3) a língua como entidade interativa: implicações para o ensino da gramática;
4) a sintaxe no texto: uma abordagem funcional e semântica;
5) uma morfologia não taxonômica e como meio de economia dos meios de expressão;
6) o papel do vocabulário nas relações gramaticais.
As aulas devem sempre ser acompanhadas de exposição e explicação fundamentada em textos que
respaldem o enfoque para não haver abstração e para que o aluno se familiarize com uma nova
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abordagem.
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