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Um dos grandes problemas das gramáticas e dos livros didáticos, 
como bem expõe Pinilla (2002), é misturar os critérios semântico, formal e 
sintático ao abordarem as classes de palavras. Além disso, como bem expõe 
Vieira (2017), o ensino de português deve abranger três eixos: gramática, 
texto e variação linguística. Segundo a autora, mesmo que a competência de 
leitura e produção de textos deva ser desenvolvida, não se pode deixar de 
lidar com a gramática e a variação linguística, essa última raramente traba-
lhada nos livros didáticos. Tendo isso em vista, é possível afirmar que há 
problemas consistentes nesses materiais. Dessa forma, o presente trabalho 
dispõe de uma análise de livros didáticos do PNLD formulados para o Ensi-
no Médio. A metodologia consiste, então, numa análise crítica da descrição 
gramatical das quatro classes (substantivo, adjetivo, verbo e advérbio) que 
estão envolvidas em processos de formação de palavras, como aponta Basi-
lio (2011), a fim de observar se os autores consideraram o uso dos 3 crité-
rios de classificação (PINILLA, 2002) e articulam os 3 eixos do ensino de 
Português (VIEIRA, 2017) nos capítulos que abordam essas classes. Ade-
mais, lançou mão das gramáticas de Rocha Lima (1964) e de Cunha & Cin-
tra (2008) com o intuito de comparar com os livros didáticos e mapear con-
vergências e contrastes, considerando que livros didáticos e gramáticas 
tradicionais são obras de diferentes naturezas e funções. Assim, a partir 
dessa análise, pretende-se propor uma nova abordagem para as classes de 
palavras, com exercícios e atividades a serem aplicados em sala de aula com 
alunos do IFRJ (Maracanã). O presente trabalho espera atingir uma compre-
ensão mais concreta das classes de palavras da parte dos alunos e uma práti-
ca pedagógica que, conforme acentua Basso e Oliveira (2012), valorize as 
contribuições científicas da Linguística e os saberes dos alunos enquanto 
falantes nativos do português. 
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