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RESUMO:
O objetivo principal do minicurso é discutir as contribuições do Funcionalismo para o ensino
de Língua Portuguesa. Para tanto, apresentaremos um panorama geral do ensino de língua
portuguesa no Brasil, em nível fundamental e médio, apresentando dados de avaliações
oficiais e externas, a respeito do desempenho dos alunos. A partir disso, realizaremos uma
discussão sobre alguns materiais pedagógicos e as gramáticas que servem de modelo para os
livros didáticos. Os princípios funcionalistas servirão de suporte para a reflexão sobre um
modelo teórico para nortear o ensino de Língua Portuguesa.
O minicurso se organiza da seguinte forma:
1) O ensino de Língua Portuguesa no Brasil e o desempenho dos alunos em avaliações
externas;
2) A visão linguística dos principais gramáticos do Brasil, desde os mais antigos até os mais
recentes.
3) Análise de alguns temas e como são abordados em gramáticas e em livros didáticos.
4) O Funcionalismo e forma de abordar temas gramaticais.
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