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RESUMO 

Pesquisas indicam que há uma mudança na maneira como os clíticos são usados pelos falantes 

do Português Brasileiro (PB) e que são necessários muitos anos de escolarização para que eles 

façam uso de alguns clíticos na escrita. Neste trabalho, analisamos livros didáticos de Língua 

Portuguesa, objetivando responder as seguintes questões: os livros possibilitam ao aluno 

diferenciar as características da escrita e da fala no que tange ao uso dos clíticos? As 

informações fornecidas pelos livros didáticos a respeito dos clíticos são suficientes para que o 

aluno consiga aprender a usá-los em textos escritos e em situações formais de comunicação de 

forma eficiente? Os textos contidos nos livros didáticos exploram o conteúdo de forma que se 

garanta a compreensão do fenômeno pelo aluno? Os exercícios, por sua vez, oportunizam ao 

aluno perceber como se dá o uso formal dos clíticos e, assim, fazer tal uso nas situações em 

que este se faz necessário? Como base teórica, assumimos a hipótese inatista para a aquisição 

da linguagem, que diferencia a aquisição da aprendizagem de uma língua (cf. CHOMSKY, 

1986) e utilizamos estudos que têm mostrado uma grande diferença entre a gramática da fala e 

a “gramática” da escrita no Brasil (KATO, 1999; KATO, 2005; MAGALHÃES, 2000; 

TARALLO, 1996) e que tratam do uso do clítico no PB, como Correa (1991), Cyrino (1993; 

1994) e Magalhães (2006). Para o corpus, foram selecionados oito livros didáticos de Língua 

Portuguesa, do 6º ao 9º ano, que estão entre os mais distribuídos nas escolas públicas, em 

2014, pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A partir da análise, concluímos 

que os livros apresentam o assunto de modo geral e alguns aspectos são infimamente 

abordados, como a posição dos clíticos. A maioria das questões propostas faz com que os 

alunos percebam os clíticos, mas poucas delas levam-nos a utilizá-los em sua gramática. 

Constatamos ainda a necessidade de mais trabalhos que levem professores a perceber quais 

assuntos poderão ser mais difíceis de serem aprendidos pelos alunos, por não fazerem mais 

parte da gramática de sua língua. 

Palavras-chave: Clíticos. Gramática da escrita. Livro didático. Aquisição de Gramática.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Pesquisas indicam que há uma mudança na maneira como são usados os clíticos pelos 

falantes do Português Brasileiro (cf.: exemplo 01). Isso se deve ao fato de os clíticos não 
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fazerem mais parte da gramática nuclear do Português Brasileiro (PB) que se desenvolve de 

forma natural durante o processo de aquisição da gramática do PB (CORREA, 1991, 

MAGALHÃES, 2006). Segundo Correa (1991), são necessários muitos anos de escolarização 

para que o falante do PB faça uso de alguns poucos clíticos na escrita. Dessa forma, o que se 

tem observado é que estruturas com clíticos são mais usadas em situações comunicativas 

particulares, aquelas que requerem o uso formal da língua, como a escrita, por exemplo. O 

clítico no PB não é adquirido, mas aprendido. Por tal motivo, a escola desempenha papel 

importante para que os alunos utilizem os clíticos de maneira eficaz. 

(1) a. “Tenho minhas amigas Yasmim e Natália. Para elas conto meus segredos. Eu as 

conheci na terceira série.” (5ª série). 

b. Mas ele era diferente, andava triste por não ter quem cuidasse dele de verdade, 

quem lhe amasse e dava-o carinho. Como era natal ele torcia que uma família o 

adotasse.”
 3

 (6ª série). 

(Exemplos de Magalhães, 2008, p.50) 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a aprendizagem dos clíticos
4
, mais 

precisamente, analisamos alguns livros didáticos, na tentativa de responder às seguintes 

questões: (i) o livro possibilita ao aluno diferenciar as características da escrita e da fala, ou 

dos níveis de formalidade da situação em que a língua está sendo utilizada? (ii) As 

informações linguísticas contidas nos livros de Língua Portuguesa, no que diz respeito ao uso 

dos clíticos, são suficientes para que o aluno consiga aprender a usar os clíticos em textos 

escritos e em situações formais de comunicação de forma eficiente? (iii) Os textos utilizados 

nos livros exploram o conteúdo de forma que se garanta a compreensão do fenômeno pelo 

aluno? (iv) Os exercícios, por sua vez, oportunizam ao aluno perceber como se dá o uso 

formal dos clíticos e, assim, consiga fazer tal uso nas situações em que este se faz necessário?  

Pretendemos responder a tais questões por meio da análise de alguns livros didáticos 

de Língua Portuguesa do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental.  

 

AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

 

Assumimos como arcabouço teórico a Teoria Gerativa, segundo a qual os seres 

humanos são dotados inatamente de um conhecimento linguístico rico e estruturado que guia 
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a criança no processo de aquisição de uma língua, a Gramática Universal. Nesta concepção 

de aquisição da linguagem, o falante necessita somente estar inserido no ambiente linguístico 

da língua que está adquirindo, e não ter ultrapassado o chamado “período crítico” (cf. 

CHOMSKY, 1986), para ter as informações necessárias e suficientes para desenvolver o 

sistema linguístico correspondente a essa língua. Ele não precisa que indiquem para ele que 

caminhos seguir nesse percurso. Adquirir uma língua é um processo biológico inerente à 

espécie humana – um processo natural - no sentido de que ela se desenvolve sem a 

necessidade de correções ou instrução formal escolar.  

Ao assumir a hipótese inatista para a aquisição da linguagem, assumimos que há uma 

diferença entre aquisição de uma língua e aprendizagem de uma língua.  A primeira se refere 

a um processo natural em que o indivíduo adquire a(s) língua(s) do ambiente no qual está 

inserido, sem precisar de instrução formal. Já a aprendizagem da escrita é uma habilidade 

cultural durante a qual o aprendiz, normalmente, necessita de ajuda para descobrir quais 

mecanismos de que ele pode dispor para usá-la de uma forma eficiente
5
. Como afirmou Ong 

(1982 apud KATO, 1999b), a escrita se classifica como tecnologia e, como qualquer 

tecnologia, impõe restrições próprias.  

A criança, quando chega à escola, já tem o conhecimento gramatical de sua língua 

nativa e, inúmeras vezes, é apresentada a formas gramaticais que não correspondem àquelas 

que ela adquiriu ou que não fazem mais parte da gramática de sua língua. Os clíticos são um 

bom exemplo de tais formas gramaticais. Cyrino (1993; 1994) mostra que os clíticos de 

terceira pessoa não fazem mais parte da gramática do PB. Segundo Correa (1991), são 

necessários muitos anos de escolarização para que o falante do PB faça uso de alguns poucos 

clíticos na escrita. Magalhães (2006), analisando dados de aquisição inicial do PB, não 

encontra clíticos de terceira pessoa em tais dados. A autora encontra casos de pronomes 

tônicos [cf.: exemplos em 2] ocupando a posição dos clíticos de terceira pessoa.  Os 

resultados de Magalhães (2006) são compatíveis com as observações de que os clíticos de 

terceira pessoa não fazem mais parte da gramática “nuclear” do PB, resultado da fixação da 

gramática em situação natural de aquisição. No entanto, aos aprendizes da escrita do PB é 

ensinado que se deve usar o clítico de terceira pessoa e não o pronome tônico na posição de 

objeto direto. 

(2) a.*ANA:  vo(u) bota(r) ele na cama?   

   %com: falando do boneco  
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   *ANA: caiu da cama. (2;8.4) 

 

 b. *TEL:  bonitinho, né [: não é] ANA ?  

     *ANA: eu que(r)o ela aqui no chão . 

     %com: refere-se à boneca  

     *TEL: (vo)cê vai bota(r) ela p(a)ra anda(r) no chão ? (2;10.29) 

(Exemplos de Magalhães, 2006, p.116-117) 

 

Mesmo tomando conhecimento de formas gramaticais diferentes das que ela já 

conhece, a criança vai utilizar o conhecimento que já dispõe de sua língua nativa na 

aprendizagem da escrita. A escola, por sua vez, vai tentar reprimir esse uso através das 

correções, pois ele não condiz com aquele exigido pela Gramática Normativa (GN) que serve 

de base para a escrita. Como consequência, teremos produções escritas recheadas por uma 

mistura de formas gramaticais que reflete o conhecimento da gramática que o aluno traz para 

a escola e das regras que lhe são ensinadas durante o processo de ensino-aprendizagem (cf.: 

exemplos em 3): 

(3)  a. “o pai dele é um super herói ele é muito forte e a mãe dele tem um poder que 

niguem pode deter ela porque ela tem o poder de fazer um canpo diforça.”  (E.A. 5ª 

série)  

 

     b. “...mas é claro escondido de sua mãe porque se ela saber deixa-o de castigo.” (F. F. S.  

5ª série) 

(Exemplos de Costa e Magalhães, 2010, p.673) 

 No processo de aquisição de uma língua, não é necessária uma grande quantidade de 

informações para que o falante tenha determinada estrutura ativada em sua gramática. Por sua 

vez, na aprendizagem de fenômenos de uma língua, é importante que o falante tenha acesso a 

uma grande quantidade de dados linguísticos para empregá-los de forma efetiva na escrita e, 

posteriormente, utilizá-los na sua fala. 

 

CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA GERATIVA PARA O ENSINO DE LÍNGUAS  

 

Várias pesquisas têm mostrado que há uma grande diferença entre a gramática da fala 

e a “gramática” da escrita no Brasil (CORREA, 1991; KATO, 1999; KATO, 2005; 



 
 

MAGALHÃES, 2000, TARALLO, 1996). Segundo Tarallo (1996, p.70): “O perfil da nossa 

gramática brasileira (no sentido da gramática normativa) tem sido ditado pela tradição 

portuguesa e só esse fato torna o vácuo entre língua oral e escrita muito mais profundo no 

Brasil do que em Portugal”. 

 Kato (2005, p.131) afirma:  

No Brasil, ao contrário do que ocorre em Portugal, a gramática da fala 

e a ”gramática” da escrita apresentam uma distância de tal ordem que 

a aquisição desta pela criança pode ter a natureza da aprendizagem de 

uma segunda língua. A situação é ainda mais problemática porque não 

há estudos comparativos entre o conhecimento linguístico que a 

criança traz para a escola e o conhecimento dos letrados 

contemporâneos, comparação essa que poderia auxiliar a escola em 

sua tarefa de letramento. 

 

Sabemos que a gramática do PB passou por muitas mudanças linguísticas. Assim, 

muitas das formas gramaticais que estão na GN não se encontram mais na gramática da 

língua. Os poucos estudos comparativos, como os sugeridos por Kato (2005) (CORREA, 

1991; CORRÊA, 1999a; CORRÊA, 1999b; MAGALHÃES, 2000; AMORIM E 

MAGALHÃES, 2007; MEDEIROS e MAGALHÃES, 2007; COSTA e MAGALHÃES, 

2010; dentre outros), mostram que a escola tem dificuldades para fazer com que o aprendiz 

use algumas formas gramaticais mesmo nos textos escritos. Essa dificuldade parece se dá 

exatamente com aquelas formas que já não se encontram mais na gramática do falante do PB 

ou que estão no limiar do desaparecimento. Os clíticos, por exemplo, não fazem mais parte da 

gramática “nuclear” do falante. Sendo assim, estão entre os fenômenos que a escola tem 

dificuldade de fazer com que os alunos aprendam e utilizem (CORREA, 1991; COSTA e 

MAGALHÃES, 2010).  Os estudos sugeridos por Kato (2005) auxiliariam o professor na 

tarefa de encontrar meios para que os alunos consigam dominar os conteúdos mais 

complexos. Chamamos de conteúdos complexos aqueles em que o professor lida com formas 

gramaticais sobre as quais o aprendiz não tem o menor conhecimento de seu uso na língua por 

que, simplesmente, ele não as usa. 

É de extrema importância que os professores de Português tenham conhecimento da 

gramática que o aluno traz para a escola, utilizando-a como apoio para o ensino de Língua 

Portuguesa. Sabendo-se quais as estruturas que estão em uso e quais as que estão 

desaparecendo da gramática do PB, os docentes podem pensar em como trabalhá-las.  

Ao tratar da contribuição da Teoria Gerativa para o ensino de línguas, Magalhães 

(2008) afirma: 



 
 

Sabe-se que o domínio das estruturas linguísticas definidas como 

exemplares, e são justamente essas a serem aprendidas na escola, 

constituem-se como pré-requisito para que o estudante alcance êxito 

profissional. Por isso, torna-se imprescindível que os professores de 

língua portuguesa tenham conhecimento da realidade linguística do 

aluno para que o utilizem como ferramenta de apoio constante no 

processo de ensino do português. Nisso consiste a relevância de 

estudos gerativistas que comparam conhecimento linguístico que a 

criança traz para a escola com conhecimento linguístico que o falante 

demonstra após anos de escolarização para o ensino do Português no 

Brasil. (MAGALHÃES, 2008) 

 

USO DOS CLÍTICOS NO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

 

Em sua pesquisa, Cyrino (1994) mostra que os clíticos de terceira pessoa (o/lo/no) não 

fazem mais parte da gramática do falante do PB, ainda que devam ser mantidos na escrita.  

Devido a isso, além de ser obrigado a preencher o objeto com clítico, o aluno deve usar 

ênclise em posição inicial de sentença, quando o PB prefere a próclise. 

 Como mostram os exemplos (KATO, 1999, p.209): 

(4)  a. Viu-me   *PB      OK PE                    sujeito nulo e ênclise 

       b. Me viu.            OK PB       * PE                       sujeito nulo e próclise 

          c. Ele me viu.  OK PB      * PE                      sujeito expresso e próclise 

 Segundo a autora, para seguir as normas da GN, o aluno deveria produzir (a), que 

viola nossa prosódia e direção de cliticização. A opção menos violadora da gramática do PB e 

das normas da GN, é a forma (c), que tende a ser escolhida pelo aluno, pois a (b) viola outra 

norma: a de não iniciar a frase com um clítico.  

 Em seu trabalho sobre o objeto direto anafórico no PB, Correa (1991) analisou textos 

orais e escritos produzidos por estudantes de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental e obteve os 

seguintes resultados: nos textos orais, não houve presença de clíticos acusativos até a 1ª série; 

houve ocorrência em menos de 1% da 5ª a 8ª série e em 2% no Ensino Superior. Na escrita, o 

uso do clítico aumentou para 2,7% nos dados da 3ª e 4ª série, 8% no final do Ensino 

Fundamental e 18% no Ensino Superior. 

 Na busca por verificar até que ponto a escola recupera os clíticos acusativos não tão 

presentes quanto antes na gramática do PB, Amorim e Magalhães (2007) analisaram textos 

escritos de alunos da 3ª à 8ª série do Ensino Fundamental. As autoras obtiveram como 

resultados que nas 3ª e 4ª séries o uso dos clíticos é de apenas 4,35%, ascendendo nas séries 

seguintes até alcançar o percentual de 30,4% na 7ª série e 34,8% na 8ª série. 



 
 

 Costa e Magalhães (2010) realizaram um estudo sobre o uso dos clíticos nos dados de 

aquisição inicial e de textos de alunos de 5ª à 8ª série do ensino fundamental da cidade de 

Vitória da Conquista (BA). Os resultados dos dados de fala confirmam-se aos obtidos por 

Magalhães (2006), a saber: não se encontram clíticos de terceira pessoa, apenas os de primeira 

pessoa e ainda encontram-se pronomes tônicos de primeira pessoa na posição de objeto. Em 

relação à escrita, os dados obtidos apresentam poucas ocorrências pronominais, havendo 

assim uma preferência pelo uso de sujeitos nulos ou de objetos nulos. 

Partindo das conclusões a que chegaram alguns trabalhos sobre o uso dos clíticos em 

diversos níveis de escolaridade, por meio da análise de textos escritos e orais/escritos, 

constatamos que à medida que o nível de escolaridade aumenta o aluno tende a fazer mais uso 

dos clíticos. No entanto, a recuperação desse fenômeno é apenas parcial, visto que, mesmo 

após anos de escolarização, o percentual de uso dos clíticos não é muito significativo. Além 

disso, estes são encontrados com mais incidência na escrita do que na fala. 

 

METODOLOGIA 

 

O corpus desta pesquisa é composto por oito livros didáticos de Língua Portuguesa, 

dois de cada ano do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), sendo analisados dois capítulos de 

cada livro, escolhidos com base nos que poderiam levar os alunos a refletirem sobre o uso dos 

clíticos. Para a escolha dos livros didáticos analisados, consultamos uma tabela no site do 

Ministério da Educação (MEC), que apresenta os livros didáticos mais distribuídos nas 

escolas públicas, no ano de 2014, pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).  

Abaixo, apresentamos uma adaptação da tabela citada, contendo as 10 coleções de Língua 

Portuguesa mais usadas nas escolas públicas brasileiras.  

 

CLASSIFICAÇÃO COLEÇÃO QUANTIDADE POR 

COLEÇÃO 

1° Português Linguagens 3.172.012 

2º Projeto Teláris 2.081.451 

3º Vontade de Saber Português 1.887.984 

4º Jornadas. Port - Língua Portuguesa 1.323.698 

5º Singular & Plural - Leitura, Produção 

e Estudos de Textos 

1.251.956 

6º Língua Portuguesa 1.008.796 

7° Para Viver Juntos Português 674.442 

8º Português nos Dias de Hoje 390.249 



 
 

9º Perspectiva Língua Portuguesa 259.367 

10º Português, uma Língua Brasileira 246.887 

 

Em seguida, para ter acesso aos livros, contatamos escolas situadas na cidade de 

Maceió, no estado de Alagoas, cujos livros adotados encontram-se na tabela acima. 

 

ANÁLISE DOS LIVROS  

 

Teremos como objeto de análise o livro didático e, para compreendermos a 

importância desse material de apoio no dia a dia da sala de aula, recorremos a Lajolo (1996, 

p.4): 

Didático [...] é o livro que vai ser utilizado em aulas e cursos, que 

provavelmente foi escrito, editado, vendido e comprado, tendo em 

vista essa utilização escolar e sistemática. Sua importância aumenta 

ainda mais em países como o Brasil, onde uma precaríssima situação 

educacional faz com que ele acabe determinando conteúdos e 

condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma 

decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina.  

 

Como sugere o adjetivo didático, que qualifica e define um certo tipo 

de obra, o livro didático é instrumento específico e importantíssimo de 

ensino e de aprendizagem formal. Muito embora não seja o único 

material de que professores e alunos vão valer-se no processo de 

ensino e aprendizagem, ele pode ser decisivo para a qualidade do 

aprendizado resultante das atividades escolares. 

 

 

Partindo para a abordagem dos clíticos nos livros analisados, temos que, de maneira 

geral, estes apresentam uma diferença entre os níveis formais e informais, em alguns de forma 

explícita, diferenciando-os como, por exemplo:  

  (5) Não convidei Mariana nem Aninha para minha festa. 

     Não convidei elas para minha festa.           Uso da linguagem coloquial, mais informal. 

   Não as convidei para minha festa.             Uso da linguagem mais formal. 

(Exemplo retirado de um livro de 6º ano) 

Em outros, de maneira implícita como, por exemplo, quando os textos apresentam 

linguagem coloquial, enquanto as explicações do conteúdo apresentam uma linguagem 

formal. Além disso, observamos que o livro didático apresenta os clíticos como uma 

ferramenta para eliminar as repetições nos textos: 

(6) Mariana e Carolina perceberam que o livro estava um pouco rasgado, encaparam o 

livro e guardaram o livro numa caixa, pois é um livro raro. 



 
 

Mariana e Carolina perceberam que o livro estava um pouco rasgado, encaparam-no e 

guardaram-no numa caixa, pois é um livro raro. 

(Exemplo retirado de um livro do 6° ano) 

Entretanto, foi também percebido que a maioria dos livros não explica as funções 

sintáticas dos pronomes oblíquos átonos, nem mesmo diferenciam os pronomes usados na 

terceira pessoa, que seria importante para que os alunos percebam que os pronome o(s) e a(s) 

têm função de objeto direto e o pronome lhe(s) tem função de objeto indireto, podendo 

utilizá-los de maneira adequada. 

Os textos apresentados nos livros utilizam os clíticos, porém de maneira não tão 

assídua, o que de certa forma prejudica os alunos. O livro didático é um material de instrução 

formal; logo, neste é necessário que sejam usados os clíticos, para que o aluno não tenha a 

sensação de que este fenômeno é uma seção isolada dos outros conteúdos abordados, já que 

não é um fenômeno corriqueiro na linguagem coloquial.    

Nos livros analisados, contabilizamos 42 questões, das quais 30 (71,42%) são de 

substituição, separadas em duas categorias: 15 questões são de substituição de um nome para 

um pronome, como no exemplo:  

(7) “Sempre que ia visitar a rica velha.”          “Sempre que ia visitá-la.”   

(Exemplo retirado de um livro do 7º ano) 

As outras 15, apesar de também serem de substituir um nome por um pronome, têm 

nessa substituição a finalidade de evitar repetições, como no exemplo: 

(8) “As laranjas estavam maduras; por isso os feirantes venderam as laranjas por um preço 

baixo.”         “As laranjas estavam maduras; por isso os feirantes venderam-nas por um 

preço baixo.”  

                                                                              (Exemplo retirado de um livro do 6º ano) 

Enquanto as outras 12 questões dividem-se em: 6 (14,28%) questões de identificar, 3 

(7,14%) de empregar a variedade padrão, 2 (4,72%) de completar as lacunas e 1 (2,38%) em 

que é questionada qual a função sintática do pronome na oração. Entretanto, observamos que 

4 das 30 questões de substituição também envolvem conhecimentos sobre a função sintática, 

como na questão abaixo, retirada de um livro do 7º ano: 

(9) Substitua as expressões destacadas por pronomes oblíquos adequados, fazendo as 

adaptações que forem necessárias. Depois identifique a função sintática de cada 

pronome oblíquo.  



 
 

a)“Roubavam os móveis à pobre mulher.”          “Roubavam-nos à pobre mulher.” Tem 

função de objeto direto. 

b)“Roubavam os móveis à pobre mulher.”      “Roubavam-lhe os móveis.” E tem 

função de objeto direto. 

Ao analisar os exercícios propostos, constatamos que, apesar de as atividades 

propostas tentarem fazer com que o aluno esteja ciente da existência dos clíticos e, também, 

com que ele consiga usar alguns destes, deixa a desejar quanto à abordagem das 

peculiaridades existentes em alguns pronomes, pois há poucas questões que as abordem, 

como visto acima. 

Reforçamos que a exposição de conteúdos e as questões possibilitam que o aluno 

perceba o uso dos clíticos e que, em algumas delas, são abordadas suas funções sintáticas. No 

entanto, a posição dos clíticos (colocação pronominal) é apresentada em apenas um dos livros 

analisados (do 9° ano).  

Portanto, os alunos podem aprender os clíticos e seus usos adequados, mas não saber 

utilizá-los na posição correta. Em algumas das questões, inclusive nas de substituição (grande 

maioria), a resposta correta (que se espera do aluno) necessita de tal conhecimento. Essas 

informações não são proporcionadas pelo livro, cabendo talvez ao professor comentá-las se 

dúvidas surgirem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Nesta pesquisa, defendemos que é necessário que os alunos tenham acesso a uma 

grande quantidade de dados linguísticos para que o processo de aprendizagem ocorra, 

especialmente no caso de fenômenos que estão no limiar do desaparecimento, como os 

clíticos, que estão sendo substituídos por objeto nulo, sintagma nominal lexical e/ou pronome 

pleno. 

 Ao examinarmos os livros didáticos, avaliamos que estes apresentam um bom 

conteúdo quanto ao assunto, de maneira geral. Contudo, alguns dos aspectos são pouco 

abordados, como a posição dos clíticos, citada anteriormente. A maioria das questões (de 

substituição) observadas faz com que os alunos percebam os clíticos, mas poucas delas 

levam-nos a utilizá-los em sua gramática. Ademais, constatamos que os clíticos aparecem nos 

capítulos que os explicam, mas não continuam sendo empregados de maneira significativa nos 

textos dos demais conteúdos. 



 
 

 Trabalhos como este fazem com que os professores percebam quais assuntos poderão 

ser mais difíceis de serem aprendidos pelos alunos, visto que não fazem mais parte de 

gramática de sua língua. Desse modo, os docentes podem elaborar melhores estratégias, 

conhecer e explorar o livro didático e buscar mais dados linguísticos, levando também seus 

alunos a pensarem cientificamente sobre o tema (na medida do possível), o que ainda não é 

uma realidade na disciplina de Língua Portuguesa.   
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