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 A vivência em sala de aula, baseada em trabalhos
com língua portuguesa, seja com alunos da Educação Bási-
ca ou com professores em formação, é o princípio para as
propostas apresentadas nesse trabalho.

 Não pretendemos aqui indicar um receituário para
os professores usarem com os seus alunos, mas estimular
reflexões sobre a prática pedagógica no ensino de língua
materna a partir da exposição de algumas idéias relativas
ao manejo dos conteúdos, que devem estar devidamente
inseridos às necessidades formativas e comunicativas do
falante/ouvinte e do leitor/escritor.

 Para isso, baseamo-nos no pressuposto de que, em
cada situação concreta de interatividade verbal, há
especificidades contextuais de naturezas sociocultural e eco-
nômica, determinantes para a tomada de posição por parte
do usuário da língua portuguesa, que lhe permitirão superar
as dificuldades no processo de interação comunicativa.

 Entretanto, é indispensável aos professores de Por-
tuguês o domínio de alguns conceitos e estratégias
metodológicas para facilitar a aprendizagem pelos alunos.
Este profissional, como qualquer outro docente, precisa ter
conhecimento específico da área em que atua, além de usar
linguagem clara, de desenvolver relação saudável com os
alunos e de respeitar e valorizar os conhecimentos prévios
que cada um deles já traz da vida paralela à escola. Para
isso, o professor deve investir em formação permanente es-
tar atento à evolução dos estudos na sua área.

Os Modernos Estudos de Linguagem.

 Os estudos contemporâneos de linguagem, resultan-
tes do avanço da lingüística, caminham em duas direções:

1. as atenções até então dadas à frase voltam-se ago-
ra para a análise do texto;

2. o que se tratava como enunciado perde espaço pro-
gressivamente para a enunciação.

Todavia, o exame atento aos livros didáticos mostra que
essa desarticulação com o tradicional ainda não faz parte do
dia-a-dia das salas de aula. O tipo prescritivista de ensino de
língua materna é o que predomina nesses espaços.
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  Travaglia (1998:38) define ensino prescritivo como
aquele que “objetiva levar o aluno a substituir sues própri-
os padrões de atividade lingüística considerados errados-
inaceitáveis por outros considerados corretos-aceitáveis.”

 Em oposição ao tipo prescritivo, a abordagem des-
critiva não considera a língua como produto a ser
decodificado, mas como processo a ser analisado e apreen-
dido de acordo com o contexto de uso e com a necessidade
de interação comunicativa do falante/escritor com o ouvin-
te/leitor.

 Moretto (2002) destaca que a superação pelo profes-
sor da postura tradicional e a sua adesão à perspectiva
construtivista sociointeracionista depende, em primeiro lu-
gar, da concepção que este profissional tem do processo de
produção do conhecimento.

 O efeito imediato dessas novas concepções sobre o
ensino de língua é o surgimento de disciplinas, como Lin-
güística Textual, Análise do Discurso, Semântica Argu-
mentativa, Semiótica, Teoria do Signo Lingüístico, que ainda
são exclusivas do meio acadêmico, mas que já se fazem ne-
cessárias na Educação Básica, para responder às necessi-
dades de um público cada vez mais exigente e exigido nos
processos de interação verbal e de produção de escrita. Cada
um desses novos campos do conhecimento, a seu modo,
objetiva explicitar os elementos textuais e discursivos não
contemplados pelos métodos conservadores de investiga-
ção lingüística.

 Essa tendência renovadora mostra-se articulada,
entre outras, com a seguinte habilidade proposta pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa:

Analisar os recursos expressivos da linguagem ver-
bal, relacionando textos/contextos, mediante a na-
tureza, função, organização, estrutura, de acordo
com as condições de produção, recepção (interação,
época, interlocutores participantes da criação e pro-
pagação das idéias e escolhas, tecnologias disponí-
veis). (1999, p. 47).

 Estão postas, portanto, algumas diretrizes para es-
tudos da língua. Mas, e o professor? Como está nesse con-
texto de mudanças?

O Professor de Língua Portuguesa

 Com raras exceções, os professores de língua portu-
guesa são reféns das propostas metodológicas mais tradici-
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onais dos livros didáticos, tais como trabalhar em sala de
aula apenas com a variação culta da língua, privilegiar as
respostas que aparecem como gabarito no apêndice dos li-
vros e treinar com os alunos a habilidade de, nos exercícios
e avaliações, marcar alternativas corretas e não a de desen-
volver capacidade de ler criticamente e de criar conceitos
próprios a respeito dos diferentes usos da linguagem.

 A causa principal disto é o fato de as escolas de forma-
ção de professores não terem acompanhado a evolução dos
estudos lingüísticos. A maioria dessas instituições ainda im-
põe aos alunos, futuros professores, currículos que não privile-
giam a formação docente baseada na teoria e na prática. Assim,
os professores de português continuam trabalhando na pers-
pectiva mais tradicional do ensino de língua materna.

 Para esses profissionais, segundo Moretto (2002:36)

Os conhecimentos são descrições de mundo, por isso
eles descrevem os objetos, independentemente do
contexto do observador.
 O aluno, por sua vez, aprende a descrever o que
aprendeu, reproduzindo o mundo físico e social do
modo como o professor diz. (...)
 Dizemos, nessa relação, que o conhecimento é um
conjunto de verdades de natureza ontológica, em
que o professor é o transmissor do conhecimento, e
o aluno é o receptor, repetidor das mesmas.

 Em oposição à prática docente tradicional, surgiu uma
nova proposta: a construtivista sociointeracionista, decor-
rente dos estudos de Piaget e Vogotsky. Para Moretto
(2002:36-37)

Nessa visão, o conhecimento não é uma descrição
do mundo, mas uma representação que o sujeito faz
do mundo que o rodeia, em função de suas experi-
ências na interação com ele. Dizemos, então, que
todo conhecimento é uma construção individual, re-
sultantes das experiências do sujeito cognoscente,
em sua interação com o mundo físico e social que o
rodeia, isto é, todo conhecimento é uma construção
mediada pelo social.

 Ao analisar estes conceitos, constata-se um parado-
xo no ensino de língua portuguesa: a prática tradicional do
professor versus a proposta metodológica mais recente (tex-
tual discursiva), que fundamenta os Parâmetros Curriculares
Nacionais.
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Na tentativa de superar esse paradoxo, apresentamos
a seguir algumas propostas dos PCN de Língua Portuguesa.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais versus o Livro Didático de Português

 Nos PCN, o estudo de língua portuguesa na escola
aponta para uma reflexão sobre o seu uso cotidiano. Por isso,
os conteúdos foram organizados em três eixos:

a) representação e comunicação;
b) investigação e compreensão;
c) contextualização sócio-cultural.

 Esse critério possibilita ao usuário ampliar sua com-
petência comunicativa, visto que os dois primeiros eixos
estão ligados ao uso efetivo, cotidiano e circunstancial da
linguagem; o terceiro, às reflexões sobre ela. O que se vê,
portanto, nos PCN é que os seus elementos teóricos ultra-
passam o nível analítico da frase: estão ligados à gramática
do texto e à gramática do discurso, superando o método tra-
dicional do ensino de língua portuguesa, que se baseia na
teoria da frase.

 No tocante ao uso, ou seja, à compreensão e à produ-
ção de textos, os Parâmetros apresentam elementos teóri-
cos ligados às novas perspectivas de estudo da linguagem:

• análise de indicadores lingüísticos e extralingüís-
ticos presentes no texto;

• mecanismos discursivos;
• força de argumentos;
• seleção do interlocutor;
• utilização de recursos sintáticos e morfológicos

para expressar (...) uma diferente topicalidade;
• emprego de elementos anafóricos sem relação ex-

plícita com situações ou expressões que permi-
tam identificar a referência.

 Apesar disso, muitos livros didáticos continuam a di-
fundir a metodologia de proposição de atividades em catego-
rias estanques com o título de “Gramática”, abrangendo sob
esse rótulo estruturas lingüísticas restritas ao nível da frase.
Com isso, esses manuais sugerem exercícios cuja estrutura
se opõe ao que indicam os PCN de língua portuguesa:

Assim não se justifica tratar o ensino gramatical como
se fosse um conteúdo em si, mas como um meio para
melhorar a qualidade de produção lingüística. É o caso,
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por exemplo, da gramática que, ensinada de forma
descontextualizada, tornou-se emblemática de um
conteúdo estritamente escolar, do tipo que só serve
para ir bem na prova e passar de ano... (1999, p. 17).

 Os estudos literários, lamentavelmente entendidos
como história literária ou apresentação de autores e obras para
o vestibular, têm seguido caminho semelhante ao que foi até
agora dado às estruturas gramaticais, conquanto desde os anos
de 1960 o aprofundamento dos estudos de lingüística e teoria
literária tenha deixado evidente que o material com que traba-
lha a literatura é fundamentalmente a palavra.

 Ainda hoje não se tem conseguido integrar os estudos
de língua e literatura. Tradicionalmente as aulas de língua
têm a tendência a se concentrar na gramática, estudada abs-
tratamente através de exemplos soltos à base de frases pré-
fabricadas com o intuito de exemplificar fatos gramaticais.

 Às vezes, na tentativa de tornar a aula de gramática
mais dinâmica, o professor apresenta aos alunos um texto
literário para dele retirarem pronomes ou adjuntos adverbi-
ais, por exemplo.

 Percebe-se, então, certa esterilidade nessa metodo-
logia, enquanto indicam os PCN (1999:47) que devemos

Recuperar, pelo estudo do texto literário, as formas
instituídas de construção do imaginário coletivo, o
patrimônio representativo da cultura e as classifica-
ções preservadas e divulgadas, no eixo temporal e
espacial.

 Para o aluno se tornar efetivamente um usuário com-
petente e crítico da língua portuguesa, é preciso os profes-
sores considerarem que os conhecimentos a serem
adquiridos pelos aprendizes, seja no nível fundamental ou
secundário, não são mais propriamente os da gramática
normativa. O que propõe a metodologia mais recente é a
descrição e, em especial, o domínio de funcionamentos pró-
prios do texto; portanto, de recursos e de procedimentos de
construção e reconstrução das tramas lingüísticas capazes
de, nas situações de interação comunicativa, produzir os
sentidos pretendidos pelo sujeito falante/escritor.

 Não se trata aqui de negar a metalinguagem, mas de
explicitá-la e sistematizá-la de acordo com as necessidades
e demandas no ensino das práticas de leitura e de produção
de textos. Ela, portanto, deve ser utilizada para monitorar e
aprimorar a prática, assim como para facilitar o entendimen-
to da natureza e o funcionamento da linguagem.
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 Ressaltamos, por fim, que a mudança de postura aqui
pleiteada ocorre quando o professor se insere no âmbito da
cultura lingüística, articulando-se com os diversos a gentes
da comunicação. Com isso, o ensino de língua portuguesa
deixa de ser reconhecimento e reprodução para ser conhe-
cimento e produção; por sua vez, o aluno obtém suficientes
conhecimentos de linguagem para se comunicar com efi-
cazmente nas diversas situações de interação verbal.

Conclusão

 Esta nova perspectiva de formação docente nos con-
duz às seguintes constatações: i) o aluno precisa ser consi-
derado sujeito ativo do próprio processo de aquisição do
conhecimento; e ii) o contexto em que aluno, professor e
conhecimento estão inseridos são primordiais para o suces-
so da aprendizagem.

 Dos estudos recentes a que há pouco nos referimos,
os da teoria do uso e da análise do discurso têm revelado
aspectos da linguagem até então desconhecidos, renegados
ou superficialmente abordados pelas ciências da linguagem.

 Nesse sentido, o ensino de língua materna não pode
mais ser concebido apenas como um conjunto de informa-
ções sobre a língua, e sim como uma forma específica de
(inter)ação entre os sujeitos – quem aprende e quem ensina
– e o próprio conhecimento, conforme as condições
contextuais. É por esse motivo que se tem constatado cada
vez mais freqüentemente que o ensino de leitura, de produ-
ção de textos e de práticas orais precisa ser o centro das
atividades pedagógicas, de maneira a restringir o ensino
sobre a língua portuguesa ao indispensável à compreensão
dessa prática mais ampla, crítica, autônoma e criativa. Ou
seja, é preciso que o tipo descritivo de ensino de língua
materna se sobreponha ao tipo prescritivo.

 O que pretendemos com esse novo olhar sobre os
aspectos teóricos e metodológicos de ensino de Português
é que a atenção do professor e do aluno não esteja voltada
prioritariamente para o modelo abstrato de língua, mas para
o domínio dos recursos e procedimentos de construção e
reconstrução de textos e de situações de interação verbal,
em nome dos sentidos pretendidos pelo falante/escritor e
pelo ouvinte/leitor.

 Para auxiliar na execução desses novos procedimen-
tos de ensino de Português, é fundamental o uso dos chama-
dos “portadores de texto”: imagens, letras de música,
gráficos, tabelas, anúncios publicitários, jornal, palavras cru-
zadas, cordel, etc. O trabalho com os portadores de textos
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permite aos alunos desenvolver diversas habilidades de lei-
tura e escrita, como ser capaz de ler, compreender e produzir
vários gêneros textuais, além de interpretar formas de texto
não-verbal, comuns nos diferentes meios de comunicação,
mas ainda muito pouco presentes no dia-a-dia da sala de aula.

 Relatórios do SAEB – Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Básica – mostram que quando se solicita do
estudante brasileiro a leitura interpretativa, principalmen-
te de um texto não-verbal, os resultados são lastimáveis.
Isto comprova que o modelo de ensino que ainda predomi-
na nas nossas escolas já não responde às necessidades dos
novos tempos.

 O programa “Afinando a língua”, exibido pelo canal
Futura, mostra algumas maneiras de como se podem utili-
zar tais instrumentos e procedimentos metodológicos. No
entanto, cada professor deve desenvolver a estratégia que
melhor se adequa a cada contexto escolar.
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