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Resumo

Ensinar exige uma “imbricação” entre o ser humano professor – no que diz respeito aos seus aspectos cognitivos,
sociais e culturais – e seu potencial intelectual, responsável pela aquisição de seus conhecimentos. Foi isso que fez
nascer em nós o interesse em pesquisar como o ensino da Língua Portuguesa está sendo desenvolvido nas séries do
Ensino Fundamental e, principalmente, na rede pública de ensino onde é detectado o (des)interesse por parte de
muitos profissionais que, por algum motivo, não fazem valer, em sala de aula, o conhecimento que têm da língua
materna. Preocupados com tal realidade, este artigo tem como finalidade mostrar, pela análise das atividades
propostas nos livros didáticos, o pouco uso das teorias da Pragmática no ensino de Língua Portuguesa, levando em
consideração a importância de um ensino de qualidade que busca a formação de alunos capacitados, críticos e
comprometidos com a vida social. Destaca-se que o livro didático é uma das ferramentas indispensáveis à docência,
mas não a única.

Palavras-chave: Discurso Pragmático, Ensino de Língua Portuguesa, Livro Didático.

Abstract

Teaching requires an "imbrication" between the teacher as a human being — with regard to his cognitive, social and
cultural aspects — and his intellectual potential, responsible for the acquisition of its knowledge. This is what has given
us an interest in researching how the teaching of the Portuguese language is being developed in the Elementary
School series and, especially, in the public education network where the (dis)interest of many professionals is detected
that, for some reason, they do not make use of their native language in the classroom. Concerned with this reality, this
article aims to show, through the analysis of the activities proposed in the textbooks, the reduced use of theories of
Pragmatics in the teaching of Portuguese Language, taking into account the importance of a quality teaching that
seeks the formation of qualified students, critical and committed to social life. It is worth highlighting that the textbook is
one of the indispensable tools for teaching, but not the only one.

Keywords: Pragmatic discourse; Portuguese language teaching; Textbook.

1 INTRODUÇÃO

Quando se pretende analisar o uso do livro didático-LD em sala de aula, isso implica, inicialmente, observar os
enunciados que constituem os dizeres a partir das interações entre os sujeitos presentes na cena enunciativa daquele
espaço institucionalizado. A esse respeito, este estudo sugere caminhos que proporcionem o uso do LD a partir das
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teorias Pragmáticas.

O ato da leitura determina um conjunto de habilidades que absorve a capacidade do leitor de criar suas próprias
estratégias de compreensão, adequando-as às características do texto para construir significados.

Os sujeitos utilizam regras do código linguístico para o ato comunicativo. Para isso, a teoria da Atividade verbal vai
fazer com que o aluno produza seu texto em função de alguma finalidade, ou seja, ao elaborá-lo, ele deve saber para
quem ele vai ser escrito.

Em vista disso, o objetivo deste estudo está na reflexão sobre a importância da Pragmática na sala de aula e no que
diz respeito aos textos trabalhados nos LD, os quais trazem questões mal elaboradas que, muitas vezes, não
condizem com a realidade do aluno, como, também, não contribuem para que ele aumente sua capacidade crítica
reflexiva.

2 TEORIA PRAGMÁTICA: CAMINHO POSSÍVEL PARA O USO DO LD

Como nosso foco está no uso do LD e seus conteúdos para o ensino de língua portuguesa, interessa, neste estudo,
entre outras, a visão de Koch (2004) quando se refere, inicialmente, ao estudo da linguagem enquanto ação
intersubjetiva, fazendo uma explanação das principais teorias que, segundo ela, embasam essa visão. Entre essas,
podemos citar a Teoria da Enunciação - TE, Teoria da Atividade Verbal- TAV e a Teoria dos Atos de Fala - TAF.

De acordo com a autora (ibidem, p. 12), a Teoria da Enunciação teve como precursor o pensador russo M. Bakhtin,
para quem não basta estudar os enunciados de uma língua apenas enquanto uma realização formal do seu sistema. É
necessário que se observe a enunciação, uma vez que são as condições de produção que constituem os sentidos
daqueles.

Ainda segundo Koch (2004), devemos prestar bastante atenção ao analisar todo e qualquer tipo de questão
apresentada num contexto de ensino-aprendizagem pois, ao lado do que é “dito” está o “modo como” o que se diz é
dito. E assim, tomando como exemplo,

“O dia está bonito”, em diversas situações de enunciação, pode ter sentidos bastante
diferentes: pode tratar-se de uma asserção (uma simples construção), de uma pergunta (O
dia está bonito), de uma demonstração de surpresa (O dia está bonito!); pode tratar-se de
uma sugestão ou de um convite para um passeio ou mesmo de um aviso ou de uma
ameaça (por ex., um amigo me deve dinheiro; avisei-o de que estava gripado, mas no
primeiro dia bonito, iria cobrar-lhe a dívida. Telefono-lhe e digo: “O dia está bonito”.). Em
síntese: a par daquilo que efetivamente é dito, há o modo como o que se diz é dito: a
enunciação deixa marcas que indicam (“mostram”) a que título o enunciado é proferido.
(KOCH, 2004, p.12). Grifos da autora

Similarmente, a TAV não responde integralmente às suas próprias assertivas, pelo fato de tratar-se de uma teoria que,
à semelhança da TAF, tem se preocupado mais com as atividades de linguagem do locutor do que com as do
interlocutor. Para a autora, portanto, o que falta às referidas teorias é, justamente, olhar o trabalho do ouvinte/leitor
também como uma atividade de linguagem.

O caráter argumentativo da linguagem, segundo a autora, apresenta vários exemplos argumentativos, denominados
operadores argumentativos classificados como marcadores de pressuposição, indicadores modais, indicadores
atitudinais, tempos verbais e índices de polifonia dos operadores argumentativos.

A TAF parte do pressuposto de que a linguagem é uma forma de ação situando-se no campo dos estudos da
linguística Pragmática. Com essa perspectiva, toda atividade de linguagem passa a ser vista como um instrumento de
ação entre interlocutores que, ao interagirem, sempre o fazem através de atos locucionários, ilocucionários e
perlocucionários. Dessa forma, cabe, neste momento, falar a respeito dessa teoria e suas correlações para os estudos
discursivos da linguagem, que também colaboram para a construção da cena enunciativa.

A TAF, tendo suas raízes na filosofia da linguagem, foi fundamentada, primeiramente, por John Langshaw Austin e,
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posteriormente, estudada, analisada e reformulada por diversos teóricos da área. É nessa perspectiva que se
entende, hoje, como forma de ação, ou seja, acredita-se que diversas ações humanas são realizadas pela linguagem.

Nota-se, no trabalho de Austin (1992), a existência de sentenças/expressões que não são, meramente, afirmações ou
descrições de certos estados de coisas, mas que teriam a capacidade de realizar ações simplesmente pelo fato de
serem enunciadas, ou seja, a linguagem, no momento da enunciação, teria força suficiente para mudar um estado de
coisas.

Os atos performativos teriam a capacidade de realizar coisas, estando a sentença geralmente com o verbo na primeira
pessoa do singular do indicativo (postulado que mais tarde seria reformulado), como por exemplo: “Eu te batizo”, “Eu
os declaro marido e mulher”. Os constativos seriam mais descritivos, afirmativos e não teriam a força para realizar
uma ação, mas de descrever sobre um estado de coisas. Esses dois tipos de enunciados teriam sua validade
estabelecida de maneiras distintas. Os atos constativos seriam analisados com base na veracidade ou falsidade e os
atos performativos com base na felicidade ou infelicidade da realização do ato. Assim fazendo, Austin (1992), propôs
as condições necessárias para que o ato comunicativo tivesse êxito, são as chamadas condições de felicidade.

Além de serem enunciados, esses atos de ‘felicidade’ devem se apresentar em circunstâncias adequadas para ter
validade. Logo, um réu não teria autoridade para dizer qual a sentença final de um julgamento, nem uma mãe,
estando em casa com seu filho recém-nascido, teria autoridade para declará-lo batizado. Vale salientar que o contexto
no qual o ato de fala é enunciado é fundamental para a compreensão da linguagem, assim como, o conhecimento
prévio dos falantes para o entendimento, entre si, sobre o que está sendo dito:

(...) todo conhecimento prévio de mundo que os falantes precisam ter para interpretar um
texto; o contexto de enunciação é uma base de conhecimento compartilhada pelos
interlocutores que auxilia na interpretação sobre o que o falante quis dizer com
determinada elocução. (CARNEIRO, 1999, p.162)

Austin distingue a diferença entre performativas e constativas e apresenta o conceito que será relevante à análise e no
uso da linguagem, considerando que, no momento da comunicação, há três tipos de atos que seriam realizados
simultaneamente, levando-se em conta o falante (ilocucionário), o que está sendo dito/realizado pelo falante (locutório)
e a própria reação no ouvinte da expressão performativa:

Austin caracterizou três tipos de atos: locutório (a referência e o significado do que é dito),
ilocutório (força comunicativa associada à forma da elocução) e perlocutório (além de estar
em conformidade com as regras da gramática e de conter a força - intencionalidade-, tem
como meta produzir no ouvinte um determinado efeito). (CARNEIRO, 1999, p.164)

O ato que será o foco das investigações de Austin é o ilocutório, visto trazer a intenção do falante e a força do que
está sendo dito, ou seja, dependendo dessa força e da intenção do que se diz, a expressão linguística pode variar de
significação, sendo o discurso ilocutório também classificado em: veriditivos, que realizam uma sentença ou um ato de
forma definitiva ou não (absolver, condenar, constatar); exercitivos, que levam em conta o poder que o falante tem
para exercer e realizar algo (nomear, conceder, aconselhar); comissivos, que estabelecem um comprometimento por
parte dos falantes, (planejar, prometer, assegurar); comportamentais, que revelam atitudes e comportamentos sociais
do falante (felicitar, abençoar); e expositivos, que tratam de opiniões dos falantes em situações como: debates,
esclarecimentos (informação, formulação).

(...) Austin afirma que o veriditivo é um exercício de julgamento, o exercitivo é uma
afirmação de influência ou exercício de poder, o comissivo é assumir uma obrigação ou
declarar uma intenção, o comportamental é a adoção de uma atitude e o expositivo é o
esclarecimento de razões, argumentos e comunicações. (CARNEIRO, 1999, p.166)

Searle, a partir da concepção austiniana, propôs outra classificação baseando-se no fato de que a primeira estava se
referindo apenas aos verbos performativos como propusera Austin. Essa nova classificação seria mais abrangente
quando:
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a força ilocucionária de um ato de fala pode ser marcada por alguns processos lingüísticos
como a ordem das palavras, o acento tônico, a entonação, a pontuação e o modo do verbo,
além dos verbos performativos. Quando não for possível, o contexto determinará a força
que o falante põe sobre determinado proferimento, dizendo algo numa situação específica
sob certas condições de produção e com determinadas intenções comunicativas.
(CARNEIRO, 1999, p.166)

O mesmo autor expõe suas concepções a respeito da teoria de Austin, pois se detivera apenas no que seria relativo a
uma classificação dos atos de fala a partir dos verbos, havendo, por isso, uma confusão entre verbos e atos
ilocucionários. A classificação deveria partir das forças ilocucionárias, e não dos verbos, já que os próprios verbos
poderiam não possuir essa força necessária em determinado ato, ou contexto desse ato.

Já Van Dijk (2000) justifica que uma análise Pragmática do discurso não pode estar voltada, exclusivamente, para a
avaliação de atos isolados, expressos em sentenças soltas no texto. É preciso analisar a sequência de atos globais
que são realizados pelos interactantes por meio de diversas sentenças do discurso, visto que “a compreensão das
sequências dos atos de fala baseia-se na interpretação das associações entre os atos de fala subsequentes.” (p. 93).

Nesse sentido, já é possível visualizar a desvinculação LD e interação – mas não necessariamente desmerecer um ou
outro componente destes – pois tais ferramentas auxiliam o professor e a aprendizagem dos alunos na sala de aula.
Dessa forma, concordando com Van Dijk, se o discurso não é exclusividade dos atos isolados, o LD ocupa um espaço
específico que reproduz conhecimentos fechados contrariando a opinião e a participação dos alunos na construção do
conhecimento.

Nessa vertente, vê-se a importância da independência intelectual do aluno em aprender sozinho e do professor em
criar condições interacionais dentro da sala de aula, deixando de lado metodologias autoritárias que contrariam as
cenas enunciativas das interações entre os interactantes.

O espaço da sala de aula tem uma importância significativa para os sujeitos por se tratar de uma cena indispensável
na análise das interações dialógicas. Dessa forma, surge a primeira divergência quanto aos procedimentos científicos
por enxergar uma situação em que o discurso pedagógico é visto como um discurso autoritário; nas palavras de
Orlandi (1987, p. 15), “discurso de poder”. Mas esse impasse não obstrui a pesquisa ou qualquer enunciação que seja
ofertada na cena. É até possível visualizar tal atividade para compreendermos algumas significações da interação
verbal que possam aparecer nos momentos de socialização. Seguindo a linha desse pensamento,

O discurso autoritário, no entanto, como verdade incontestável, tenta abafar as diferentes
vozes em conflito e as diferentes posições que podem ser assumidas pelos sujeitos, num
processo de interação verbal e de constituição do sentido. (FLORÊNCIO, 2007, p. 32)

Visto dessa forma, vários autores já dissertaram a esse respeito tecendo considerações das mais significativas para o
estudo do LD em sala de aula. Contudo, as considerações mais gerais são daquelas que interpretam a ação
autoritária que acontece no discurso pedagógico como sendo uma ação em que o professor é o principal agente
dessa atividade autoritária.

Segundo Bakhtin, o discurso autoritário está inserido em nossa cultura. É uma tradição que já encontramos e por tal
aspecto, dificilmente, nos damos conta de sua persuasão, uma vez que

A palavra autoritária exige de nós o reconhecimento e a assimilação, ela se impõe a nós
independentemente do grau de sua persuasão interior no que nos diz respeito; nós já a
encontramos unida à autoridade. A palavra autoritária, numa zona mais remota, é
organicamente ligada ao passado hierárquico. É, por assim dizer, a palavra do país. Ela já
foi reconhecida no passado. É uma palavra encontrada de antemão. (BAKHTIN, 1988,
p.143)

O professor deve fazer um planejamento que possibilite operar sobre o uso do LD como mecanismo de participação e
interação na sala de aula entre os alunos, pois a prática desse recurso advém dos procedimentos pedagógicos que os
inserem num contexto dialógico das interações da instituição escolar em função do desenvolvimento da linguagem.
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Nesse sentido, todo trabalho que envolve a linguagem no âmbito educacional exige um planejamento mediado por
manuais que determinem as condições de aprendizagem, mas cabe ressaltar que, como se trata de um espaço de
formação de docentes e os alunos são participantes diretos do processo, é possível que eles entendam que o poder e
a vontade de poder se submetam a todos eles indistintamente, fato que não foge da esfera dos discursos de sala de
aula, pois, perante os alunos, existe um professor determinando as condições de aprendizagem mediante a interação.
Nas palavras de Foucault, o professor não deve

tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo
sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras; mas ter bem
presente que o poder – desde que não seja considerado de muito longe – não é algo que
se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que
não o possuem e lhe são submetidos. [...] O indivíduo é um efeito e transmissor do poder.
(FOUCAULT, 1979, p. 183) Grifo meu

Pelas palavras de Foucault, entende-se que o discurso do LD é uma vontade de verdade pela transmissão pura e
específica de conteúdos fechados, entendido como funcionamento de recursos expressivos de uma língua; como
atividade que sempre se dá em instâncias concretas entre um locutor e um alocutário. Ele é pensado como uma
relação de correspondência entre linguagem e questões que emergem de seu exterior, na situação de todos os
discursos concretos.

Com relação à discussão sobre o enunciado e à participação dos sujeitos nessa vertente discursiva, Foucault afirma
existir, entre o enunciado e a língua, um caminho entrelaçado de relações significativas. O autor, porém, deixa
evidente a distinção entre os conceitos de língua e enunciado quando ele marca, linguisticamente, os dois se referindo
à inalterabilidade da língua ao dizer:

O enunciado, portanto, não existe nem do mesmo modo que a língua (apesar de ser
composto de signos que só são definíveis, em sua individualidade, no interior de um
sistema lingüístico natural ou artificial), nem do mesmo modo que objetos quaisquer
apresentados à percepção (se bem que seja sempre dotado de uma certa materialidade.
(FOUCAULT, 2007, p. 98)

Entende-se que tanto a língua quanto o enunciado determinam os espaços discursivos, porém, cada qual com suas
especificidades linguisticamente marcadas e definidas. Dessa forma, para analisar o ensino de língua portuguesa a
partir do LD, deve-se entender que a língua é o código essencial da fala, e pelo enunciado, os sujeitos vão em busca
do conhecimento educacional. Logo, os alunos, ainda em sua formação escolar, estão enredados nas malhas do
poder, condicionados pelo sistema social.

O papel fundamental que a linguagem desempenha na constituição dos sujeitos e a importância da interação verbal
social nos discursos de aprendizagem em sala de aula jamais passam despercebidos dos alunos que põem à mostra
os conflitos entre as suas informações e divergências sociais e as do professor dentro da sala de aula. Essas
interações passam por atos de fala que, usualmente estão encaixados,

[...] no desenvolvimento da (inter)-ação. [...] Durante a (inter)-ação, a pessoa vai
gradativamente construindo os traços relevantes do contexto e as mudanças para os
estados contextuais subseqüentes: ela estará consciente não apenas das características
globais do contexto social do frame e seus componentes, como também das ações de fato
realizadas nesses contextos e frames. Ela então construirá os objetivos e intenções
(conhecimentos subjacentes e desejos) dos co-participantes, em particular do falante, e
julgará se os objetivos dos atos de fala são compatíveis com as condições iniciais. (VAN
DIJK, 2000, p. 89)

Dessa forma, também na comunicação oral, a interação entre os interlocutores é fundamental, e sempre se
desenvolve em contextos dinâmicos, cuja mudança depende de princípios, convenções e outras restrições
decorrentes dos eventos e das ações envolvidos nesse ato. O discurso, para Van Dijk (2000), tem a pretensão de ser
considerado dentro de um contexto amplo (social, econômico e cultural) como uma forma particular de prática social e
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institucional. Essa prática discursiva de produção e compreensão é analisada através a partir de dois parâmetros: o
textual e o contextual.

A atividade fundamental desenvolvida pela escola, para a formação dos alunos, é a leitura. É muito mais importante
saber ler do que escrever, visto que a leitura é extensão da escola na vida das pessoas. Por isso, é que a escola
precisa ensinar os alunos a ler e a entender não só as palavras, mas, também, os textos específicos de cada matéria,
as provas de cada área, as instruções de como fazer algo etc. Ler é uma atividade extremamente complexa e envolve
problemas não só semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos, mas até fonéticos. Portanto, a leitura é a realização
do objetivo.

O livro didático, apesar de apresentar textos de assunto específico, isto é, um tema, possui diversas significações,
visto que cada indivíduo seja leitor ou autor. E além de ter um saber específico em determinada área, é constituído de
elementos culturais, ideológicos, filosóficos, o que resulta num conhecimento de mundo. Segundo Sousa (2002),
trabalhar com o LD seria importante ter uma gramática a serviço da interação: o ensino da gramática visa a
aperfeiçoar e enriquecer o uso da língua como instrumento de compreensão e expressão. Por um lado, o desejo do
sujeito-professor de se mostrar completo.

Esses conhecimentos adquiridos através de leituras prévias ajudam a compreender melhor a leitura de um texto,
evitando, assim, o estranhamento do leitor com algo novo. Com base nisso, pode-se afirmar que, para ser um leitor
crítico-reflexivo, é preciso que haja amadurecimento das habilidades linguísticas e cognitivas que deveriam ser
desenvolvidas na escola, de forma mais efetiva. No entanto, essa instituição trabalha o ato de ler como uma mera
atividade realizada de maneira automática.

Utilizando-se da Pragmática, foi feito um recorte de exercícios que estão contidos no livro de Português: Novas
Palavras: literatura, gramática, redação. Logo em seguida, foi feita uma análise desses exercícios com base nas
teorias já apresentadas neste trabalho

Análise _______________________________________________________________1

Texto para as questões de 7 a 12

Japão: Campeão da sujeira

“Desafeto dos ecologistas por matar baleias, o Japão contribui para aumentar à ira dos verdes. É o país que despejou
a maior quantidade de resíduos industriais no mar no ano passado. Foi uma recorde de 5,7 milhões de toneladas, o
maior número dos últimos dez anos. Segundo grupos ecologistas, os industriais japoneses decidiram jogar o lixo no
mar porque é uma solução muito mais barata do que utilizar outros sistemas que não prejudiquem o meio ambiente”.
(Revista os caminhos da terra, ano 4, n°11)

As questões desse exercício foram elaboradas para medir os conhecimentos gramaticais dos alunos. Em nenhum
momento, os autores utilizaram questões que levassem em conta a interpretação dos alunos. Com isso, nota-se que
não vai haver uma interação entre o leitor e o autor. A interação entre os sujeitos da sala de aula é necessária para
que haja uma função comunicativa no ato da leitura. Desse modo, esse texto poderia ser trabalho de outra forma, visto
que o ensino mecanizado não tem função social nenhuma. Diante disso, percebe-se que não é difícil introduzir uma
discussão sobre esse assunto, pelo fato de os alunos trazerem informações adquiridas fora da escola, por meio de
conversas com outras pessoas e pela mídia.

Como o assunto “meio ambiente” é transdisciplinar, o LD poderia explorar questões que envolvessem os alunos para
os problemas sociais do seu convívio. Apesar de ser um texto pequeno, o exercício pode possibilitar fazer várias
inferências sobre a degradação do meio ambiente. A intertextualidade com outras disciplinas também é fundamental
para que haja um ensino eficiente. A interdisciplinaridade pode fazer com que os alunos sejam estimulados por aquilo
que estão lendo.

No caso do exercício analisado, os alunos poderiam fazer uma intertextualidade com as disciplinas Biologia e
Geografia
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Por conseguinte, o aluno, ao entrar em contato com a Pragmática, nos textos trabalhados na escola, vai ser instigado
a querer saber mais, ou seja, ao interpretar o texto, buscará aquilo que está subjacente ao texto e, assim, poderá
dominar conceitos que podem ter importância na sua vida fora da sala de aula.

Análise ____________________ 2

No trecho: “Com o coração despedaçado, como as asas de Ícaro, Dédalo o enterrou nesse mesmo local”, o que
significa a expressão com o coração despedaçado

◦ Releia este trecho do texto “As asas de Ícaro”: “Pai e filho lançaram-se ao ar, batendo os braços de
maneira tão ritmada que pareciam dois pássaros a dividir o azul do céu com as gaivotas, que os
observavam pasmadas.”

a)Em que pessoas estão os verbos e os pronomes nesse trecho

b)Em que tempo os verbos estão: no presente ou no passado

c)O narrador é personagem ou observador

◦ Observe a grafia destas palavras: sargento e sarjeta. As letras g e j apresentam o mesmo som em ambas as
palavras Qual é ele

◦ Leia em voz alta as duas seqüências de palavras, observando o som das letras g e j:
gata - gota - gula japonês - jogador - juramento.

a) Qual é o som da letra g nas palavras acima E o da letra j

Análise _______________________________________________________________3

Leia o poemazabaixo:

No muro

o gato
na árvore
o passarinho

agora:
o gato
na árvore
o passarinho
no muro
na janela
uma criança rindo.

◦ Compare estes versos da 1ª e da 2ª estrofe do poema:

1ª estrofe 2ª estrofe

No muro / o gato o gato / na árvore

Na árvore / o passarinho / O passarinho/ no muro

a. Na 1ª estrofe, o que vem antes: o substantivo ou a locução adverbial
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b. E na 2ª estrofe
◦ Crie sujeitos para os predicados:

a) ............. leem um livro por semana.

b) ............. pensamos em você o tempo todo.

c) ......... inundou ruas e praças.

d)............. escrevi uma carta para meu amigo.

◦ Crie predicados para os sujeitos:
a) Eu ................

b) As árvores .......................

c) Quem .................

d) Os livros e os jornais .....................

Analisando, minuciosamente, as questões representadas acima, pode-se afirmar que o ensino de língua portuguesa,
muitas vezes, foge do seu real objetivo que é fazer o aluno refletir sobre a sua própria língua e a capacidade de criar
discurso com ela materializando o pensamento. O problema está no modo como a língua é apresentada aos alunos:
extremamente sistemática, desconexa.

As perguntas são fechadas, ou seja, sem possibilidades de ampliar a discussão em sala de aula que não exige
nenhuma reflexão aprofundada da língua desfavorecendo a aprendizagem e o senso crítico dos alunos.

Quando as respostas não estão à vista, podem ser facilmente encontradas, pois estão claras e facilmente perceptíveis
no enunciado. Esse é um antigo problema dos LD que acabam dificultando o trabalho do professor, em alguns casos;
mas há professores que acreditam ser o melhor caminho para o ensino da língua.

Diante do exposto, torna visível que a Pragmática não vem sendo utilizada de forma eficiente, ou melhor, às vezes,
até ignorada por muitos profissionais que acreditam precisar ensinar Pragmática aos alunos. A gramática prioriza um
ensino totalmente mecanicista. Esse ensino deveria estar centrado nas teorias da Pragmática, como, por exemplo, a
Teoria da Atividade Verbal.

É com base nessa teoria que o ensino de gramática deve ser abordado em sala de aula, pois os alunos têm de
adquirir autonomia nas práticas discursivas, ou seja, eles desenvolvem sua criatividade e sua autonomia não só lendo
e interpretando os seus próprios textos, como, também, os de outros alunos.

Compete também ao docente levar o aluno a participar, de forma eficiente, de atividades de leitura e de escrita na vida
social. Noticiar um fato num jornal, ensinar os passos para fazer uma sobremesa ou argumentar para conseguir
resolver um problema, cada uma dessas ações envolve um tipo de texto com uma finalidade. Reconhecer esses
aspectos é condição mínima para decidir, enfim, o que escrever e de que forma fazer isso. Nota-se, com isso, que não
são apenas as questões gramaticais que ocupam o centro das atenções na construção da escrita, mas o modo como
os discursos dos sujeitos alunos são elaborados.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O foco deste trabalho foi o ensino da língua a partir do LD subsidiada pela Pragmática como alternativa de trabalho
metodológico em sala de aula. Constata-se que essa utilização é uma forma de os alunos lerem seus textos
desenvolvendo seu senso crítico, já que ser crítico é fundamental para analisar o mundo ao seu redor.

Porém, o que se tem visto é um sistema educacional que não está comprometido com o desenvolvimento da
capacidade reflexiva do aluno, visto que a maioria das atividades trabalhadas em sala de aula está voltada ao ensino
&39;mecanicista&39; baseando na gramática tradicional. Nossa proposta é que se ofereça, ao aluno, um ensino
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diferenciado daquele encontrado na maioria das escolas. Esse vai ser um ensino que se insere na Pragmática, pois
estimulará os alunos a ler e escrever de maneira consciente.

A produção textual significa usar a interação com o outro. Nós nos comunicamos com os outros por meio de textos
que são produzidos em função das atividades discursivas. Diante disso, um texto produzido com intenção
comunicativa, busca sempre uma resposta, causado um efeito de sentido naquele que ler.

Por fim, as práticas discursivas vão se construindo... E na aprendizagem em que há intertextualidade,
interdisciplinaridade e um ensino não mecanicista, o aluno, certamente, poderá elaborar melhor os seus textos, ler e
interpretar os dos outros, e, assim, poder, efetivamente, participar da vida social.
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