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No texto “Gramática em crise”, de 1957, Gládstone C. de Melo afirma que “a mais antiga das 

disciplinas linguísticas”, a gramática, encontrava-se em “grave crise”. Para o estudioso, os 

linguistas e os filólogos “se armaram de indisfarçável prevenção contra a Gramática e os 

gramáticos”, com uma argumentação “justa e razoável”, pois, em suas palavras, “a Gramática se 

desmandou em regrinhas impertinentes, os gramáticos se arvoraram em donos da língua e 

propuseram-se a decidir da vernaculidade, a dirigir os escritores, multiplicando proibições” 

(MELO, 2001 [1957], p. 215). Filiando-nos teórico-metodologicamente à Análise de discurso 

(PÊCHEUX; ORLANDI), neste trabalho, intentamos compreender os gestos de interpretação de 

gramáticos e linguistas sobre a propalada “crise da gramática” em condições de produção do 

discurso específicas, a década de 1980, quando a linguística, institucionalizada desde 1962, 

consolida-se e os trabalhos sobre o português brasileiro são propulsionados. Tomamos como 

material de análise os textos: “Da necessidade de uma gramática-padrão da língua portuguesa” 

de Amini Boainain Hauy (1983); “Ensino de gramática: opressão? liberdade?” de Evanildo 

Bechara (1985); e “Para uma nova gramática do português” de Mário Perini (1985). Em nossas 

análises, considerando a relação constitutiva do texto e sua exterioridade, com a ideologia e o 

interdiscurso, observamos que ao assumirem diferentes posições-sujeito (gramático, linguista, 

professor, etc.), identificando-se a formações discursivas diferentes (FD da gramática 

tradicional; FD da linguística moderna), os sujeitos acima mencionados, em suas formulações, 

significam a língua, a gramática e o seu ensino de modo que os (efeitos de) sentidos se 

constituam em embate e em contradição a outros sentidos. De modo geral, para Hauy, o 

problema do ensino de gramática referir-se-ia à “falha” descrição (“ausência de espírito crítico, 

falsas definições, má exemplificação...”) presente nas gramáticas normativas; propõe-se, assim, 

a elaboração de uma gramática-padrão da língua portuguesa para fins didáticos. Do lugar da 

linguística, Perini argumenta que uma nova descrição da língua, sustentada em uma teoria “clara 

e consistente”, poderia transformar o ensino de gramática. A teoria é fulcral. Já no dizer do 

gramático tradicional, Bechara afirma que a gramática normativa, em si, não seria a responsável 

pela referida “crise” e seu ensino não deveria ser abandonado, fatores como “modismos” e a 

própria linguística moderna, que não deveria ultrapassar os “limites da universidade”, estariam 

entre as suas causas. São, portanto, disputas de e por sentidos que retomam, atualizam e buscam 

produzir deslocamentos na memória discursiva do fazer gramatical brasileiro.  
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