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INTRODUÇÃO: 

Ao final do ensino fundamental, os estudantes iniciam um importante processo na aula de língua 

portuguesa: o estudo sobre sintagmas e sentenças, que levam, em última instância à análise sintática. 

Esse estudo normalmente é visto pelos alunos como algo abstrato, já que as nomenclaturas e 

classificações usadas não parecem ser tangíveis à sua realidade no letramento e muito menos na 

oralidade. Para que o presente trabalho possa ser feito, é necessário pensar como o ensino da sintaxe 

é feita na escola. A partir do número de verbos presentes na frase, os enunciados podem ser 

classificados em período simples ou composto e os períodos podem ser compostos por subordinação 

ou coordenação. Na subordinação, encontram-se as substantivas, adjetivas e adverbiais. O foco do 

trabalho é o estudo das orações subordinadas substantivas.  

Tendo em vista essa problemática, o projeto de pesquisa objetivou fornecer aos estudantes e 

educadores diagnósticos provindos de uma revisitação bibliográfica junto a gramáticas e manuais. Com 

isso, espera-se que, uma vez oferecidos aos professores tais instrumentos, eles possam oferecê-los aos 

alunos para que tenham mais êxito na diferenciação de determinados tipos de orações subordinadas 

substantivas. Dar essa independência aos alunos faz parte uma visão crítica da análise sintática que, tal 

como defende Tescari Neto (2021) serve para “trazer contribuições concretas para a vida dos usuários 

de língua natural”. Os professores são responsáveis por orientar os alunos nessa jornada por ensino 

mais metalinguístico, pois, se usará o conhecimento disponível da própria língua(gem) para se ensinar 

a língua.  

METODOLOGIA: 

Para a realização da pesquisa, foi feita uma revisão em gramáticas descritivas e escolares. No primeiro 

semestre do projeto, as gramáticas analisadas foram: Bechara (2009), Cintra e Cunha (2016), Rocha 

Lima (2006) e Kury (1997). Para o segundo semestre as análises foram em: Mira Mateus et al. (2003), 
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Bagno (2012), Perini (2010), Azeredo (2003) e Moura Neves (1999). Alguns dos materiais analisados 

foram adquiridos, na sua maioria, porém, foram emprestados da Biblioteca Antônio Cândido, no Instituto 

de Estudos da Linguagem da UNICAMP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A tabela abaixo, de elaboração própria, busca sumarizar os tipos de orações que foram encontrados e 

analisados ao longo do projeto. Ela mostra: um diagnóstico para diferencia-la dentre as demais orações 

do mesmo subtipo, um exemplo que, normalmente, é oferecido pelo autor/a do diagnóstico e, por fim, a 

referência bibliográfica para tal resultado.  

Tipo de oração Diagnóstico Exemplo Autor/a 

Subjetiva 
Estruturas formadas por ser + 

adjetivo, ou verbo impessoal. 

É preciso que o 

indivíduo compreenda 

o todo. 

Bagno, 2012 

Predicativa 

Normalmente completa o sentido do 

verbo ser e estão pospostas à oração 

principal. 

O fato é que trabalho 

desde os 13 anos de 

idade. (Neves. M, 

1999) 

Bechara, 

2009 e 

Neves. M, 

1999 

Completiva nominal 

São selecionadas na oração principal 

por um substantivo/adjetivo + 

preposição. 

Tenho certeza de que 

ela não o teria deixado 

se você fosse rico. 

Neves. M, 

1999 

Objetiva direta 

Verbos elocutivos, volitivos, 

causativos, e outros verbos transitivos 

diretos pedem por uma objetiva 

direta. As interrogativas indiretas 

também são classificadas assim. 

Omar Sharif confirmou 

que queria vir ao nosso 

carnaval. (Neves. M, 

1999) 

Bagno, 2012, 

Mateus et.al. 

2003 e 

Rocha Lima, 

2006 

Objetiva indireta ou 

completiva relativa 

para Rocha Lima, 

2006 

Podem ser substituídas por pronome 

demonstrativo isso. 

O João recorda-se d[e 

que a decisão foi 

unânime] isso. 

Mateus et.al. 

2003 

Apositiva 
Vêm separadas da oração principal 

por vírgula ou dois pontos. 

O mandamento é este: 

que vos ameis uns aos 

outros, assim como eu 

vos amei. 

Neves. M, 

1999 

Agente da passiva 

São encabeçadas por: quem, 

quantos, qualquer e etc. e precedidos 

por preposições. 

As ordens são dadas 

por quem pode. 

Cintra e 

Cunha, 2016 
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Fica, portanto, claro que é possível encontrar diagnósticos que contribuam para um entendimento mais 

claro do assunto orações subordinadas. Apesar das diferentes classificações de cada autor, como visto 

com Rocha Lima, 2006 e Mateus et. al (2003), os autores propõe definições e métodos auxiliadores ao 

entendimento do estudante de língua portuguesa.  

CONCLUSÕES: 

Os diagnósticos buscados foram devidamente encontrados. Diante de tal resultado, entende-se que há 

necessidade de formação continuada para professores, os ajudando a serem alunos e pesquisadores 

da própria língua, dando a eles bons materiais de pesquisa, gramáticas e manuais de sintaxe, para que 

eles possam ajudar os seus alunos a terem cada vez mais propriedade de seu conhecimento linguístico. 

Logo, essa capacitação deve começar já na graduação desses futuros professores de português, dando 

a eles a oportunidade de pesquisar sobre sua própria língua, através de disciplinas efetivas em 

universidades que busquem ir além das salas de aula das escolas e os ensine a serem verdadeiros 

linguistas, autoridades em sua língua materna.  

É importante ressaltar que muitos dos materiais utilizados para a pesquisa estão à disposição dos 

professores e alunos, inclusive em bibliotecas de escolas. Além de úteis para diferenciar as orações em 

exercícios e textos, os diagnósticos podem também ajudar os estudantes no processo de escrita, para 

que produzam textos coesos. Conclui-se também quão importante é incentivar a pesquisa e ensino na 

área das ciências da linguagem para munir os graduandos em letras e professores já formados 

instrumentos que contribuam efetivamente com um ensino crítico e metalinguístico da língua portuguesa.  
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