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1- Introdução 

 

A presente proposta de estudo tem como objetivo refletir sobre as contribuições 

dos estudos linguísticos de cunho interacionista e sociodiscursivo para o ensino de 

língua materna.  A escolha dessa proposta reside no fato de que muitos alunos que 

chegam ao ensino superior apresentam dificuldade de articular adequadamente os textos 

que produzem. O que se percebe, em casos como esses, é que, embora esses alunos 

tenham tido aulas de língua materna desde as séries iniciais até a conclusão do ensino 

médio, a maior parte deles afirma que escrevia pouco na escola. Essa questão tem 

intrigado professores e estudiosos da língua, uma vez que há uma quantidade 

significativa de pesquisas que aponta a prática de leitura e escrita como fundamentais 

para o bom desempenho do aluno em relação aos diferentes usos que ele faz da língua.   

É consensual entre os professores de língua materna que grande parte das 

correntes linguísticas atuais trata a língua como um fato social, um sistema que sofre 

constantes transformações no tempo e no espaço. Daí a necessidade de se trabalhar em 

sala de aula diferentes modos de se posicionar linguisticamente. A língua, como 

manifestação verbal da linguagem, deve ser tratada em termos de usos, uma vez que os 

sujeitos sociais interagem em situações específicas de modo a atender a uma dada 

instância social. 

Conforme ensina Bakhtin (1992), a linguagem é essencialmente dialógica e essa 

dialogicidade acontece em qualquer prática discursiva, seja nos moldes orais ou 

escritos. Ainda no que diz respeito ao caráter dialógico da linguagem, Goffman (1992: 

22) defende o ponto de vista de que os participantes de uma interação projetam 

impressões a respeito deles mesmos, da situação em que se encontram inseridos e dos 

demais parceiros participantes da atividade discursiva. Para o autor, o mundo se 

assemelha a um grande palco onde os indivíduos assumem papéis de acordo com as 

cenas propostas pelo ambiente social. Assim, a cada novo papel desempenhado, os 

atores sociais operam com estratégias linguísticas específicas que visam garantir o 

sucesso de sua atuação no processo discursivo. Essa tomada de atitude reflete nas 

opções feitas pelo falante, como a escolha do léxico e a estruturação sintática, e nas 

estratégias textualizadoras que atuam no texto. Tais estratégias, por sua vez, refletem na 

imagem que o locutor constrói de si mesmo, de seu(s) interlocutor(es) e da produção 

linguística, mediadora da interação.  



A interatividade inscrita na textualidade constitui o ponto de articulação entre o 

eu falante/escritor e o(s) outro(s) ouvinte(s)/leitor(es). Na realidade, trata-se de uma 

relação marcada por procedimentos discursivos e interativos que se estabelecem entre a 

pessoa que escreve, o “eu escrevente/locutor”, e a pessoa que lê, “o outro – leitor”, e do 

“eu escrevente/locutor” com o dito. É o que Chafe (1985), em seus estudos sobre 

oralidade, chama de envolvimento. De acordo com o autor, durante a interação face a 

face, há envolvimento do falante consigo mesmo – ego-envolvimento –, envolvimento 

do falante com seu interlocutor e envolvimento do faltante com o assunto. A escrita é, 

entretanto, na perspectiva de Chafe, marcada pelo distanciamento, devido ao fato de a 

pessoa que escreve não estar em interação direta com o seu leitor. 

 Tannen (1985), por sua vez, postula que o envolvimento – tratado pela autora 

como foco relativo de envolvimento – ocorre tanto na conversação espontânea como em 

textos escritos. O que acontece, segundo a autora, é uma diferença em relação ao grau 

de envolvimento que tende a ser maior na fala que na escrita. Assim como Tannen 

(1985),  a perspectiva assumida neste estudo é a de que tanto a fala quanto a escrita 

carregam marcas de envolvimento das pessoas participantes de uma determinada 

situação de comunicação. Assim, temos os seguintes envolvimentos: 

 

• Eu-falante/escritor consigo mesmo 

• Eu-falante/escritor com tu-ouvinte/leitor 

• Eu-falante/escritor com o dito (o mundo) 

• Eu-falante/escritor com o dizer (o modo como se dá a formulação do 

texto) 

 

Esse envolvimento aparece em graus variados nos diversos textos que circulam 

dentro de uma determinada esfera social, sejam eles de natureza oral ou escrita. É com 

base em tais envolvimentos que o sujeito que escreve constrói seu discurso.  

Toda a discussão proposta neste estudo é orientada pela perspectiva 

sociointeracionista de estudo da linguagem. A expressão interacionismo social, de 

acordo com Bronckart (1999:21),  

 

designa uma posição epistemológica geral, na qual podem ser 
reconhecidas diversas correntes da filosofia e das ciências humanas. 
Mesmo com a especificidade dos questionamentos disciplinares 
particulares e com as variantes de ênfase teórica ou de orientação 



metodológica, essas correntes têm em comum o fato de aderirem à 
tese de que as propriedades específicas das condutas humanas são o 
resultado de um processo histórico de socialização, possibilitado 
especialmente pela emergência e pelo desenvolvimento dos 
instrumentos semióticos. 

  
Como se pode observar, há uma preocupação aqui em ressaltar a importância do 

social como formador das condutas humanas. Essas condutas são moldadas no curso da 

história de uma determinada sociedade, isto é, o ser humano é moldado pelo social, age 

em função das especificidades desse social. Agir socialmente significa estar em 

constante interação com o(s) outro(s). Sendo assim, a linguagem é concebida aqui como 

forma ou processo de interação em que os interlocutores realizam ações, atuam 

conjuntamente em uma dada situação e em um dado contexto sócio-histórico e 

ideológico. De caráter interativo, social, histórico e cognitivo, a linguagem é 

responsável pela comunicação entre os sujeitos sociais e pela preservação, transmissão e 

assimilação da cultura de um grupo social. Ela não só expressa o pensamento, mas 

também age como organizadora dele, além de exercer função essencial na construção 

dos conceitos, permitindo ao homem designar objetos e ações, qualificá-los e, ainda, 

estabelecer relações entre eles.  

Além disso, a linguagem nos permite lidar com objetos ausentes e permite 

também o processo de abstrações e generalizações.  Interagir por meio da linguagem é 

“estabelecer relações, causar efeitos pretendidos e provocar comportamentos que se 

queiram ver desencadeados. É atuar sobre o outro de forma a obter dele determinadas 

reações, sejam elas de caráter verbal ou não verbal” (cf. Koch, 2000). Nessa 

perspectiva, podemos considerá-la como um mecanismo de estabelecimento das 

relações sociais. A linguagem representa, para Koch (1997:09), 

 

atividade, como forma de ação interindividual finalisticamente 
orientada, como lugar de interação que possibilita aos membros de 
uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos que vão 
exigir dos semelhantes reações e/ou comportamentos, levando ao 
estabelecimento de vínculos e compromissos anteriormente 
inexistentes.   

 

Ou seja, a principal função da linguagem é a interação do sujeito consigo 

mesmo, com o outro e com o meio no qual está inserido.  A atitude expressa pelo eu 

(locutor) pressupõe a atitude (resposta) do outro (interlocutor) em relação ao objeto do 

discurso. Essa interação é expressa pela dialogicidade, isto é, pela constante troca de 



informações que faz com que cada um dos interlocutores seja ao mesmo tempo o eu 

(falante/autor) e o tu (ouvinte/leitor) de uma atividade linguística. A dialogicidade é, 

assim, o fundamento básico de toda atividade linguageira. 

A língua, por sua vez, constitui o fundamento da linguagem, a utilização social 

da faculdade da linguagem e expressão da identidade de uma coletividade. Ela consiste 

em um sistema composto por subsistemas: o lexical, o gramatical e o semântico. É 

através da união desses três subsistemas que o texto se processa, ou melhor, que o texto 

se atualiza no tempo e no espaço na forma de um determinado gênero. 

Como afirma Bakhtin (1986:123): 

 

a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social de interação verbal, realizado através da enunciação 
das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a realidade 
fundamental da língua. 

 

 Na perspectiva do autor, a língua é caracterizada como um ato concreto, a 

materialização da linguagem e, como tal, é essencialmente dialógica. Por meio dela se 

dá a interação verbal de um determinado grupo social. A interação dos interlocutores 

pressupõe os diversos papéis sociais que eles assumem dentro da comunidade 

linguística em que estão inseridos.  

A língua não deve ser tratada como um sistema fechado, pronto, acabado, pelo 

contrário, está em constante evolução –  “vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua, nem no 

psiquismo individual do falante” (Bakhtin, 1986:124).  

A concepção de texto adotada neste estudo se dá nos moldes da Linguística 

Textual. Dessa forma, o texto é entendido como  

 

qualquer passagem, falada ou escrita, que forma um todo 
significativo, independente de sua extensão. Trata-se, pois, de uma 
unidade de sentido, de um contínuo comunicativo contextual que se 
caracteriza por um conjunto de relações responsáveis pela tessitura 
do texto – os critérios ou padrões de textualidade entre os quais 
merecem destaque especial, a coesão e a coerência. (Fávero e Koch, 
1988:25) 

  

Já nessa definição, observa-se uma visão ampla do que seja um texto: trata-se de 

toda manifestação linguística produzida pelos falantes de uma determinada língua. 



Aqui, destaca-se também o importante papel exercido pela coesão e pela coerência na 

tessitura de um texto. A primeira “diz respeito ao modo como os elementos linguísticos 

presentes na superfície textual se encontram interligados, por meio de recursos também 

lingüísticos, formando sequências veiculadoras de sentidos” (Koch, 1997:35). Já a 

segunda diz respeito “ao modo como os elementos presentes na superfície textual, 

aliados a todos os elementos  do contexto sociocognitivo mobilizados na interlocução, 

vêm a constituir, em virtude de uma construção dos interlocutores, uma configuração 

veiculadora de sentidos” (Koch, 2002:17).    

 Apoiando-se nos estudos de Bakhtin (1992), Vion (1992) e Beugrande (1997),   

Koch (2002) amplia sua reflexão a respeito do texto, tratando-o como uma unidade 

semântico-formal e sociocomunicativa, um constructo teórico histórico e social – no 

qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. A autora volta a enfatizar que 

“o sentido de um texto é (...) construído na interação texto-sujeitos (ou texto-co-

enunciadores) e não algo que preexista a essa interação”.  Um texto não consiste apenas 

em uma unidade complexa de significação – todo texto é polissêmico (carregado de 

significados múltiplos), é também parafrástico e intertextual (retoma em si outros 

textos). Daí a importância em reconhecer que o sentido de um texto não está nele, mas é 

construído a partir dele, de forma não linear, mas multissignificativa, através das 

diversas vozes que o permeiam. Criar sentido para um texto é atualizá-lo através da 

leitura e inserir na materialidade linguística os conhecimentos de mundo armazenados 

na memória de longo termo (memória profunda) do sujeito leitor (coautor do texto). A 

relação texto/sentido é uma relação dialógica, interativa.  

Desse modo, o processamento textual – produção e recepção – se dá através da 

ação de dois sujeitos – um que produz o texto e outro que o recebe –, ambos agem, 

atuam no intuito de produzir sentido para ele, daí a noção de coautoria de um texto no 

que se refere ao sujeito que o recebe. Nessa concepção, para se compreender um 

determinado texto, é preciso uma série de estratégias de interpretação que envolvem 

fatores de ordem cognitiva, textual e interacional.  

 Quanto ao conceito de discurso, pode-se dizer que se trata de uma forma de ação 

interativa, o que implica uma organização linguística com uma finalidade específica que 

se desenvolve de maneira linear no tempo e no espaço: o processamento de um texto 

(cf. Maingueneau, 2002). Essa concepção também é defendida por Koch (2000:21-22), 

para quem o discurso compreende uma 



atividade comunicativa de um locutor, numa situação de 
comunicação determinada, englobando não só o conjunto de 
enunciados por ele produzidos em tal situação – ou os seus e os de 
seu interlocutor, o caso do diálogo – como também o evento de sua 
enunciação. O discurso manifesta-se linguisticamente por meio de 
textos (...). 

 

Para a autora e também para o estudo que está sendo proposto, texto e discurso 

constituem conceitos distintos, embora relacionados: o discurso, de natureza abstrata, 

manifesta-se por meio do texto, materialidade linguística.  O discurso é entendido aqui 

como uma prática social que envolve uma situação de interação e, como prática social, 

ele prevê a ação de um locutor e de um interlocutor, cumprindo um dos diversos papéis 

impostos pela comunidade a qual pertencem.  

Com base nas discussões apresentadas,  este estudo tem como objetivo 

empreender uma investigação que busque analisar e refletir sobre como as contribuições 

dos estudos linguísticos encontram-se inseridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) de Língua Portuguesa, no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

utilizados como parâmetros para a produção de materiais didáticos de língua materna. 

Com base nessas reflexões, procura-se mostrar a estreita relação que existe entre 

gramática, discurso  e processamento textual. 

 

Justificativa 

 A relevância desta pesquisa reside no fato de ela propor uma reflexão sobre a 

importância dos estudos linguísticos para o ensino de língua materna. Essa importância 

se deve ao tratamento dado à língua como atividade social e interativa e ao texto como 

materialidade linguística que se concretiza na forma de gêneros do discurso. 

 

Metodologia 

Para a consecução dos objetivos propostos, faz-se necessária uma pesquisa 

bibliográfica sobre diferentes abordagens linguísticas, com ênfase para os estudos do 

texto, do discurso e da gramática. Também se faz necessária uma reflexão sobre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa e  a proposta do Programa 

Nacional do Livro Didático. O corpus desta pesquisa consiste em livros didáticos 

avaliados pelo PNLD. 

 

 



PLANO DE TRABALHO 

 

Todos os bolsistas deverão desenvolver atividades de leitura e fichamento de textos 

teóricos, seleção e análise de material didático de língua portuguesa do ensino médio e 

elaboração de relatório. As atividades serão desenvolvidas de acordo com a tabela 

abaixo. 

 

Previsão das atividades  Prazo provável  

Seleção inicial do corpus Mês 1 

Levantamento bibliográfico e de fontes/ estudo dos textos / 

fichamento dos textos estudados 

Meses 1, 2, 3, 4 e 

5 

Análise do corpus – avaliação do material didático selecionado 

para o estudo 

Meses 6, 7, 8 e 9 

 

Síntese dos resultados obtidos 

 

Meses 10 e 11 

 

Elaboração do relatório da pesquisa 

 

Mês 12 
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