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RESUMO

Este artigo mostra aspectos relevantes no que concerne ao que rezam os PCN em termos de ensino de língua
portuguesa no ensino fundamental de 3° e 4° ciclos e à abordagem da Linguística Textual em busca de uma
nova perspectiva de trabalho com Gêneros do Discurso. A pesquisa concluiu que o ensino de Língua
Portuguesa hoje no Brasil, a despeito do que rezam os PCN, ainda investe no conhecimento da descrição da
língua ao invés de investir no aumento das possibilidades de uso adequado desta. O equívoco está justamente
na ideia até hoje cristalizada de que o conhecimento gramatical pode melhor garantir o desempenho
linguístico dos alunos. A experiência brasileira tem mostrado, há muito tempo, que o conhecimento
gramatical não é uma via ensimesmada para que os alunos possam ler criticamente e escrever exitosamente.
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ABSTRACT

This article shows relevant aspects regarding to nail the PCN in terms of Portuguese language teaching in
elementary 3rd and 4th cycles and the linguistics and the textual approach in search of a new perspective on
working with the speech genres aspects. The research concluded that the teaching of Portuguese language in
Brazil today, despite what nail PCNs, still invests in knowledge of the description of the language rather than
invest in expanding the opportunities of its suitable use. The misconception is exactly on the crystallized idea
that grammar knowledge can better ensure the linguistic performance of students. The Brazilian experience
has shown long ago that grammatical knowledge is not a self-absorbed way for students to read critically and
write successfully.
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Breve perfil do professor de Língua Portuguesa

Não é recente a discussão sobre a grande deficiência do ensino da Língua Portuguesa no Brasil. Pesquisas
realizadas periodicamente mostram uma situação alarmante em diversos aspectos: falta de motivação dos
profissionais do magistério ante salários escorchantes, número excessivo de alunos em salas de aula com
suas peculiaridades não respeitadas, uso de recursos didáticos defasados, formação precária do professor em
termos de domínio de conteúdos e técnicas psicopedagógicas, além da carga horária extenuante dos
educadores, que chega a ultrapassar 50 horas-aula por semana.

E, se o professor quer se atualizar, se reciclar, corrigir algumas insuficiências
de formação, acaba dando murro em ponta de diversas facas: o excesso de
aulas, a burocracia implacável, a falta de dinheiro para adquirir livros do
exterior. E tudo parece ter de finalizar com um enorme e prolongado suspiro
de desânimo. (RICHTER, 2000, p.09)

Tudo isso coloca as carreiras de magistério em crise, a ponto de haver vagas não preenchidas em cursos de
licenciatura em Letras em muitas faculdades do país, sobretudo na rede privada, ao mesmo tempo em que
vários profissionais do magistério migram para outras áreas consideradas prestigiadas. Leve-se em conta,
outrossim, que grande parte dos professores que ainda continuam nessa carreira não se enquadram no que
Richter (2000) chama de ação pedagógica, pois esta seria vinculada diretamente a uma ação política, contra a
alienação e a favor da formação crítica.

Os educadores do mundo inteiro são uma espécie sitiada que está ameaçada, não
tanto pela situação, mas pelo esgotamento, uma vez que tentam realizar seu
trabalho de rotina e ao mesmo tempo adaptar-se às incessantes mudanças
decorrentes das reformas, programas de melhoramento e novas iniciativas políticas.
(BRASLAVSKY, 2002, p.20)

O professor de Língua Portuguesa continua sendo mediador de conhecimentos das diversas áreas, num
ambiente impregnado de diferenças, até porque cada aluno é divergente do outro, o que forma um conjunto
heterogêneo de informações e ideologias. Pensemos, então, na realidade de um professor que lida com dez
turmas compostas de quarenta alunos em média, conforme a realidade do ensino no Brasil. Graças a essa
complexa realidade, a estratégia usada em sala de aula é tratar todos os alunos como sendo iguais, como se
tivessem a mesma capacidade, ou incapacidade de expressão oral e escrita. Passa-se a acreditar na
Gramática como um fim em si, não se acompanha o progresso ou retrocesso individual, afinal a relação
professor-aluno está marcada pela pressa, pelo estresse, pelo excesso de conteúdo programático para
provas, pelo não-envolvimento e pela não-interação professor-aluno.

Entretanto, estaremos enganados se pensarmos que poderemos avançar rumo
à democratização do ensino, em termos de objetivos, conteúdos curriculares e
continuidade do processo educacional, se não investimos sistematicamente em
recursos tanto materiais quanto humanos na efetivação da autonomia escolar.
(PILETTI , 2002, p.12)

Muitos são os indivíduos, inclusive os próprios profissionais de ensino, que acreditam ser a função dos
professores de Língua Portuguesa saber todas as regras de Gramática e fazer seus alunos memorizá-las. Em
contrapartida, propostas ocorreram através, inclusive, do governo federal. Exemplo disso está nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN - Bases Legais), que propõem um currículo baseado no domínio de competências
básicas vinculadas aos diversos contextos de vida dos alunos, e não no acúmulo de informações.

Ensino de Língua Portuguesa: entre a realidade e a perspectiva

Viu--se que os professores de Português são obrigados a cumprir um conteúdo programático anual
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independentemente da realidade de sua clientela. Esses programas ainda veem o ensino da Língua
Portuguesa numa ótica tradicionalista metalinguística e limitadora.

Assim, há excesso de teoria gramatical repetitiva e descontextualizada, que despreza a realidade dos alunos e
não os capacita para o desempenho profícuo da comunicação oral e escrita, afinal a linguagem é muito mais
do que um simples sistema de regras. Para Richter (2000), Comunicação e Expressão exigem um trabalho
que relacione a teoria, de forma constante, à prática. Essa relação não tem existido, por isso o ensino da
Língua Portuguesa tem-se reduzido à memorização de regras e exceções sem utilidade prática.

A gramática aplicada ao ensino deve levar em conta, conforme já dito, que o produto esperado nesse
contexto é um falante/escritor capaz de usar convenientemente a sua língua para se comunicar em qualquer
situação. Tal ensino não deve estar limitado ao estudo da gramática normativa; diz Perini (1996, p. 27):
“ninguém, que eu saiba, conseguiu até hoje levar um aluno fraco em leitura ou redação a melhorar
sensivelmente seu desempenho apenas por meio de instrução gramatical”. Não obstante, os professores
pensam que ao utilizar a gramática normativa estão fazendo uma sistematização da língua de seus alunos ou
que o conhecimento das regras gramaticais permite eliminar os erros cometidos com frequência pelos
estudantes. Diversos linguistas aqui referenciados mostram que as regras, tão explicitadas nas sessões de
Língua Portuguesa, não têm favorecido aos alunos sequer um desempenho mínimo aceitável que certifique a
necessidade do ensino tradicional de Português nas escolas brasileiras.

Postulamos que o ensino da variedade padrão encerra uma condição
contraditória, na medida em que o ensino que tem sido feito não tem
conseguido nem ao menos o seu objetivo de levar os educandos a
desenvolverem uma competência que se considere satisfatória no uso do
português padrão. Acresce considerar que, pelo fato de praticamente todo o
ensino de português na escola restringir-se ao ensino da variedade padrão,
como explicar que ela ainda, assim, não seja adquirida pela maioria dos
educandos?
(SIMKA,2002, p.59)

Destarte, a prática metalinguística de ensino de Português tem sido um dos maiores entraves à aprendizagem
da língua, o que implica resultados insatisfatórios, através de um processo pelo qual se fala sobre o
funcionamento da língua, sem trabalhar efetivamente com o uso dela. É preciso facultar ao aluno situações
concretas de integração oralidade-escrita, entendendo e produzindo enunciados adequados aos diversos
contextos. Para isso, é imprescindível valorizar e respeitar os diversos registros de linguagem como
variedades intrinsecamente pertencentes à Língua Portuguesa. Evidencia-se, então, a importância de um
trabalho efetivo e pragmático.

Em contrapartida, o que tem marcado a prática dos professores em sala de aula é, ainda, uma atitude
formalista que toma a Língua como objeto de estudo focalizado na metalinguagem. Nesse foco, aprende-se
sobre a língua, seu funcionamento, seu sistema de regras. Por outro lado fica esquecida a Epilinguística, o uso
da língua no contexto social, na própria prática da linguagem do educando.

As atividades epilinguísticas são aquelas que suspendem o desenvolvimento do tópico
discursivo (ou do tema ou do assunto), para, no curso da interação comunicativa,
tratar dos próprios recursos linguísticos que estão sendo utilizados, de aspectos da
interação. Observa-se também uma concentração muito grande no uso de
metalinguagem no ensino de gramática teórica para a identificação e classificação de
categorias, relações e funções dos elementos linguísticos, o que caracterizaria um
ensino descritivo, embora baseado, com frequência, em descrições de qualidade
questionável. A maior parte do tempo das aulas é gasta no aprendizado e utilização
dessa metalinguagem, que não avança pois, ano após ano, se insiste na repetição dos
mesmos tópicos gramaticais: classificação de palavras e sua flexão, análise sintática
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do período simples e composto a que se acrescentam ainda noções de processos de
formação de palavras e regras de regência, bem como regras de acentuação e
pontuação. (TRAVAGLIA, 2002, p. 34 e 101)

Travaglia (2002), Neves (2002) e Batista (1997) consideram o ensino tradicional caracterizado pela excessiva
valorização da chamada língua de prestigio - culta e escrita. É feita urna severa crítica à preocupação
exacerbada com descrição gramatical e aplicação ostensiva de exercícios gramaticais metalinguísticos ao
invés de epilinguísticos.

O que se está propondo é um trabalho integrado à prática diária, à vivência, à realidade concreta do aluno, a
partir das necessidades de comunicação. Não sendo assim, o ofício de ensinar a Língua Portuguesa se limita a
um código de leis, a uma doutrina sistematizante. Em suma, o ensino da Língua Portuguesa deve pressupor a
análise de recursos expressivos presentes em cada contexto do indivíduo. Infelizmente, ainda hoje na escola,
há excesso de teoria gramatical repetitiva e descontextualizada, que despreza a realidade dos alunos e não os
capacita para o desempenho exitoso da comunicação em suas diversas esferas, muito além de um simples
sistema de regras.

Assim, é primordial uma proposta que sugere a substituição de termos anacrônicos e arcaicos por termos
atuais e facilitadores da compreensão por parte do alunato para os diversos conceitos sintáticos, semânticos e
pragmáticos. O funcionalismo analisa a estrutura gramatical tendo como referência a situação comunicativa
inteira: o propósito do ato de fala, seus participantes e seu contexto discursivo. Neves (2002, p.03) diz que “a
língua (e a gramática) não pode ser descrita como um sistema autônomo, já que a gramática não pode ser
entendida sem parâmetros como cognição e comunicação, processamento mental, interação social e cultura,
mudança e variação, aquisição e evolução”. Halliday(1994), propõe uma teoria funcionalista sistêmica e busca
estabelecer relações entre todas as escolhas semanticamente relevantes feitas na língua como um todo,
procurando chegar, assim, à resposta do porquê um falante escolhe determinados itens dentre os tantos
disponíveis naquela língua para fazer o seu enunciado. O sistema provê todos os elementos necessários para
que a língua possa ser utilizada em situações concretas de uso por falantes concretos, mas é também a partir
dos fatores externos que o falante deverá proceder para determinar suas escolhas. Cada indivíduo faz parte
de um grupo social e usa a língua em situações variadas para atingir diferentes objetivos.

Fundamentalmente, a crítica reformadora indica que a preocupação com o ensino de
determinada teoria gramatical e sua respectiva metalinguagem e a valorização
absoluta de uma modalidade linguística no ensino fizeram com que a escola
esquecesse, progressivamente, aquilo que é fundamental no exercício da língua: o
texto. Insistir na superioridade da norma culta, entendida não como a que se fala, mas
sim como a que se quer que se fale, e, em consequência, no seu uso privilegiado ou
exclusivo, inclusive na escola, é forma perversa de exclusão. (BRITTO, 1997, p. 102 e
107)

As atividades consideradas básicas no ensino de qualquer língua estão estreitamente associadas, não podem
e não devem ser fragmentadas. O procedimento tradicional e, infelizmente, tão atual, de se dividir o tempo
de que se dispõe em cada série para as aulas de produção textual, de gramática e de leitura e interpretação
de texto não se justifica. As atividades do falar e do ouvir devem ser concomitantes com as de redigir e
interpretar. A prática de redação e de leitura precisam e devem ser constantes na escola, uma vez que
enriquecem e são enriquecidas pelas atividades de oralidade. O estudo da gramática deve ser feito sobre os
textos lidos e/ou produzidos (falados ou escritos) pelos alunos. Inútil, pois, dividir o ensino em áreas
estanques, como se cada uma delas possuísse objetivos exclusivos que por si fossem completos. Pelo
fracionamento, perde-se a noção do todo, consequentemente o alunado passa a não perceber que "um texto
não é simplesmente uma sequência de frases isoladas, mas uma unidade linguística com propriedades
estruturais específicas” (KOCH, 2003, p. 11).

Língua Portuguesa no 3° e 4° ciclos do ensino fundamental consoante os PCN
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Os PCN (1998) rezam que o ensino de Língua Portuguesa em nível fundamental, terceiro e quarto ciclos,
implica um trabalho de desenvolvimento de habilidades comunicacionais e socialização. Obviamente esses são
os mesmos fundamentos que norteiam todo o ensino atual do Brasil. Para os parâmetros educacionais, o
ensino da língua materna se insere, portanto, em uma área básica para a formação do educando em sua
plenitude. Essa ótica considera a Língua como instrumento construtivo de significação e interação social.
Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos imprescindíveis para o ensino
fundamental que os alunos sejam capazes de:

1. Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direitos e
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito;

2. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o
diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;

3. Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio
para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de
pertinência ao país;

4. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos
socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em
diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais
e sociais;

5. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos
e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente;

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades
afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com
perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania;

1. Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos
aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à
saúde coletiva;

2. Utilizar as diferentes linguagens. verbal, musical, matemática, gráfica, plástica e corporal . como meio
para produzir, expressar e comunicar suas ideias;

3. Interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a
diferentes intenções e situações de comunicação;

4. Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir
conhecimentos;

5. Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o
pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando
procedimentos e verificando sua adequação.

Depreende-se desses objetivos acima elencados que se tem intenção de que o processo de
ensino-aprendizagem da língua capacite os educandos no que tange ao desenvolvimento de competências de
adequação dos discursos ante as diversas situações comunicativas, o que garante plena inserção
sócio-político-econômica. Compete à escola, pois, garantir a evolução progressiva do alunato, através de
atividades múltiplas e variadas de desenvolvimento das suas habilidades orais e escritas. Nesse sentido, é
preciso um conjunto de atividades propiciadoras do escutar, do falar, do ler e do escrever proficuamente.

O desafio maior seria capacitar o educando para uma postura eficiente ante as múltiplas linguagens e novas
tecnologias, de forma científica e cidadã. Faz-se mister, entretanto, investir na formação de docentes,
resgatar o prestígio das carreiras de magistério, dar condições para o aluno ingressar e se manter em sala de
aula e aparelhar a escola com base nos recursos tecnológicos atuais. Sem isso um país em desenvolvimento,
como o Brasil, se toma ineficaz e inviável. Segundo Gadotti (2001), cabe à escola criar um espaço de
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realização humana através de atividades culturais, motivacionais e informativas. Esse ambiente deve propiciar
a criatividade, a inventividade, a inovação, a emissão de mensagens e não simplesmente a recepção delas. O
autor defende a necessidade de a escola fazer sua própria revolução. Nesse sentido, o referido autor coloca o
professor como mola-mestra do processo inovador da educação, considerando os educadores como
conscientes, sensíveis, formadores e transformadores. Esse perfil traçado para o papel de profissionais do
magistério contrasta com a realidade brasileira: professores mal remunerados, com carga horária desumana e
com, em certos casos, deficiência de formação, conforme dito anteriormente.

Caberia à escola não se limitar à explanação de modelos de cada tipo de texto, mas fazer uma reflexão
detidamente sobre cada forma de uso em cada contexto. Certamente, tal abordagem está intrinsecamente
ligada à formação do professor. Os Parâmetros Curriculares Nacionais corroboram essa visão, considerando
que é preciso que o aluno seja capacitado a se utilizar da linguagem em múltiplas situações comunicativas: da
mais informal à mais formal. Nesse sentido, mesmo quando a criança ainda não sabe ler, pode e deve escutar
histórias, notícias, relatos etc, gerando-se a percepção e apreensão de que existe um sistema organizacional
de construção de todo e qualquer texto/discurso, a partir de uma unidade básica.

Considerações Finais

O tempo todo fica claro que o trabalho com a Língua Portuguesa no ensino fundamental, com base nos PCN,
atenta ao desenvolvimento das habilidades de falar, escutar, ler e escrever, em contextos mais variados em
termos de possibilidades de competência linguística. Daí a necessidade de se trabalhar com uma gama cada
vez maior de diversificação de textos. Daí o porquê de se precisar garantir na escola a disponibilização de
recursos didáticos e paradidáticos que açambarquem os mais variados gêneros, além, obviamente, de todo o
material encontrado facilmente pelos alunos em sua vida diária, que deve ser, também, utilizado como
recursos diversos e múltiplos. Em suma, Nessa nova ótica, leitura de textos, produção oral / escrita e análise
linguística são atividades de ensino de Língua Portuguesa interligadas, não são compartimentos estanques,
como ocorre na prática tradicionalista.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais representam a tentativa de mudanças pragmáticas de ensino no Brasil
e sinalizam, ao menos, uma proposta de solução para certos problemas de abordagem pedagógica.
Conquanto haja críticas por parte de estudos que mostram certos equívocos conceituais em seu bojo, como se
vê em Barros (2008) e Cunha (2004). Sobretudo, equívocos em relação às noções de gêneros textuais e tipos
textuais, notadamente, no que se refere ao emprego dos termos, por exemplo. Marcuschi (2005) deixa claro
que tipos textuais são diferentes de gêneros, pois o primeiro termo designa sequências, traços linguísticos na
escrita (descritiva, narrativa, argumentativa etc) enquanto os gêneros trazem a prática sócio-histórica de
função, conteúdo e estilo.

É indubitável a suma importância do emprego dos gêneros ao se pensar num trabalho exitoso no Ensino da
Língua Portuguesa. Tal perspectiva já se solidificou no Brasil há, pelo menos, três décadas (considerando as
contribuições da Linguística Textual consubstanciadas pelos PCN). Trata-se de uma visão pedagógica que
ultrapassa os meros recursos de decodificação do texto escrito, valorizando a compreensão, o conhecimento,
o uso de diferentes textos nos diversos âmbitos de interlocução oral e escrita, numa ótica sociointeracionista.

Não obstante tamanho progresso trazido pela ênfase no estudo de Língua Portuguesa a partir do foco nos
Gêneros Textuais, estudiosos no assunto, como diversos aqui referenciados, enfatizam o grau de
complexidade no emprego de conceitos, emprego e aplicabilidade dos gêneros na realidade do quadro
docente e da Educação que temos. Ou seja, há uma distância abismal entre o que rezam os PCN e a formação
e prática de professores e alunos (ainda é precária a relação teoria/prática), o que resulta na ausência de
mudanças paradigmáticas efetivas..
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