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PROFESSOR DE LÍNGUA PORlUGUESA: de onde vem, para onde vai?<"'>
Vicediad,.iaa.ainl BGiba

No final dos anos 80, após aprovaçlo em concurso público, comecei a
atuar na rede estadual de ensino como professora de Unaua Portuauesa.
Deparei-me, inicialmente, com muitas ttificuldades: condiçlSes materiais de
tmbalho prec:érias. salas lotadas, ahm.os em diferentes níveis de conhecimento
cursando a mesma série. alán do reduzido contato com coleps professoles que
permitisse a troca de experiênc:iaa e reflex&ls sobre a práti.oa. Tudo isso gerava
grande ansiedade e logo pen:ebi que aquele eap190 escolar era insuficiente para
atender todas as questões que entlo colocava· a respeito do ensino de Ungua
Portuguesa.
Participando de capacitações foi possivel apreender, nmna dimenslo
maior. a problemática do ensino de Unaua Portuguesa. a qual condu2ja. por sua
vez. à problemática da fmmaçlo desse professor. Assim, a partir do contato com
a literatma dessa érea e com outras práticas alternativas resultantes de minha
atuaçlo e de outroR professores, além dos próprios depoimentos destes nos
encontros de oapaoita(llo, percebi mais claramente as únplie89&s do despreparo
desses pro6aaionaia na founa9io de seus alunos.
Tentar encontrar as causas que justificassem tal fen6meno impava
meJgU]har no intenso debate que já se vinha tmvando a partir da cWcada de
oitenta acerca da f'cmna9lo do educador e, no oaso espedfioo de Lfnaua
Portuguesa. conhecer mais de perto a realidade dos CUII08 de Letms, 1f8018 sob
uma nova ótica. completamente diferente daquela que tinha enquanto estudante
nesse curso.
Compreendi, com o aprofundamento desses estudos. que as causas
desse problema. como já previa. nlo se apresentam de maneila tio oJara e
organizadamente, de modo que pudesse propor uma intervençlo imediata
nessas prMicas. 'l1nha consci8ncia de que o problema estava inserido num
complexo 001\iunto de reJaqGes diversas que se intermumvam fomumdo um
todo que buscava conheoer.
Para conhecer esse todo, precisava compreender algumas partes que o
compunham de maneira que pudesse delinear o problema e apresentá-lo cada
vez maia consistente. Foi 888im que busquei, nas leituras efetuadas sobre a
Universidade e em alguns debates dos quais participei, a compreenslo, em
permanente construçlo, acerca dessa insti.tuiçlo, seu papel, seus limites, a
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atuaçlo de seus docentes pela const:ruçio de wna nova concepção de
Universidade, enfim, alguns elementos relevantes e reveladores, no sentido de
ajudar a compor o quadro teórico que emoldurava o problema de pesquisa.
Dentro da luta mais geral pela rees1:ruturaçio do ensino insere-se a
problemática da formaçio do educador. Assim como os debates em tomo da
universidade assumem diferentes feições em épocas distintas, o debate acerca da
formaçlo do educador coloca como tema principal. na década de 80, a avaliação
dos determinantes da crise dos cw-sos de formaçio de educadores, agora sobre
outros patamares. Começam agora a ser discutidos conteúdos, conçepções e
mesmo a qualidade dos professores dos cursos de formaçio nwna relação
indissociável das relações sociais. Por exemplo, a escola básica e fundamental,
iiO colocar suas questões estruturais à sociedade, através de vários fóruns (entre
eles, a capacitaçio de professores), exige mna nova postura no encaminhamento
das questões relativas às mudanças que vêm sofiendo, ou que venham a sofrer,
os cursos de formação de educadores.
Para isso sio considerados os determiJwrtes histórico-sociais como
ponto de partida para a análise, compreensio e superaçlo dos problemas que
envolvem esses cursos.Vários fóruns, entre eles a CBE (Conferêncja Brasileira
de Educaçio) e ANFOPE (Associaçio Nacional de Fonnação dos Profissionais
em Educaçio), elaboram propostas de refonnulaçio dos cursos de formaçlo de
educadores e licenciaturas. Algumas dessas propostas atendem aos interesses
mais legítimos colocados pelos professores de ensino fundamental e médio, os
quais, de wn certo modo, lutam pela definiçio e implemen1açlo de uma poHtica
de incentivo à capacitaçio do professor.
Apesar dos esforços de articu1açio sistemética entre ensino
fundamental e médio ao ensino superior, J.oca1imdos em a1gumas áreas do pais
(tais como Pernambuoo, Rio, Sio Paulo e Minas), propostas de reestrutuiaçio
dos cursos de J.i.ccn.ciatura a partir dessa visio da relaqio Umversidade e
Educação Fundamental não se generalizam no pais. ·
Essa proposta de articulaçlo funda-se na concepçio da
indissociabilidade entre teoria e prática que deverá nortear os cursos de Letras,
uma vez que ao trabalho pedagógico real, em articulaçio com a prática social
mais ampla, agrega-se outro elemento à formaçio profissional: a pesquisa. à qual
estio indissoluvelmente ligadas a qualidade do ensino superior, a atividade
critica e criativa dos docentes e a fonnaçio de mn educador capaz de
transformar conhecimentos em objeto de aprendizagem na medida em que esses
conhecimentos constituam-se em sua intelpletaçio rigorosa e siatemati7Jida do
real. Nesse sentido, qualquer tentativa de reformulação dos cursos de formaçio
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começa necessariamente peia avaliaçlo da produçlo do conhecimento na
Universidade.
É importante, no entanto, caracterizar esse conhecimento, nlo como
wn conhecimento qualquer, ou aquele que só interessa às elites dominantes,
mas como aquele que revela a realidade e pode contribuir na tmnsformaçlo das
relações sociais atuais. A esse último chamei de pdxis docente, ou, em ou1ras
palavras, o compromisso com o saber pedagógico detmnina a préxis do
professor, o qual, entendendo sua práxis pedagógica como wna relaçlo mais
ampla com a realidade concreta. estará, imprescindivelmente, colaborando para
que as condições para a socia1izaçio da educso.,..Jo e a efetiva credibilidade da
profissão docente, em todos os niveis, sejam dadas.
No universo da problemática dos cursos de licenciatura situa-se a
prática pedagógica de Língua Portuguesa nos cursos de Letras. Procurei
identificar os pontos crlticos que contribuiam para acentuar a situaçlo de crise
em que se encontra o ensino de Ungua, den1D1ciada tanto pelos professores com
os qll8Ül debatemos nos fóruns de capacitaçio, como também pela sociedade em
geral. haja vista a campanha empreendida pela imprensa em sua avaliaçio
negativa do ensino fundamental e m«tio, embora. particularmente, nlo
considere a questão da educaçlo no Brasil um problema meramente ortográfico,
como qucrClll veicular a)gumas propapndas recentes na televisio.
Na verdade, a crise do ensino de lingua confiaura-se, principahnente,
por se manter um modelo de escola na qual se encaminha a pedagogia da tingua
em que nio se valorizam, e até se ignoram, as variedades lingaisticu de seus
alw1os, ao mesmo tempo em que se privilegia apenas umas das variedades - a
de prestigio. Essa "eleiçio", de caráter excludente, só se explica a partir de &tos
históricos ( econômicos e poHticos) e nada tem a ver com a qualidade intrinseca
de tal forma.
É preciso deixar claro, entretanto, que nlo defendo aqui a aboli9io do
ensino da variedade lingOistica de prestigio nas aulas de Língua Portuguesa.
Antes, pelo contrário, reconhe\)0 a importincia da aquisiçlo dessa variedade
como possibilidade de acesso aos bens simbólicos uriiversais. Avalio, neste
trabalho, o valor quase absoluto que se tem dado a tal variedade no ensino de
Hngua e procurei identificar u COilCep9Õel de lingua que embuam o trabalho do
profesor ao mesmo tempo em que as situava nas grandes correntes de estudos
lingOisticos nas quais tais con~ se t\mdamentam.
A compreenaio das posafveis contribui9&& dos mais significativos
paradigmas lingüisti.cos no encaminhamento de novas posturas poHticu e
pedagógicas para o ensino de 1ingua é o passo principal para se estabelecer de
uma vez por todas a relaçio entre pesquisa e ensino, entre teoria e prática, uma
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vez que tal compreensão pennite apreender as ooncepçOes de ltngua subjtwentes
às teorias lingillsticas.
Sio basicamente três as concepções de língua que orientam o trabalho
do profesaor. A primeira trata a Jin8ua como exprossio do pensamento e
corresponde à corrente Jingüistica até hoje bastante difundida na escola -- a
Gramltica Tradicional, concepçlo que leva ao pressuposto de nlo pensarem
aqueles que nio conseguem se expressar lingiDsti.camente, ou serem
intelectualmente limitados aqueles que nlo dominam a variedade de prestfaio.
Essa concepçio üumina a prática tradicional daqueles professores de ltngua
materna, que a centram em atividades JingOisticas isoladas do contexto das
re1açaes sociais mais amplas e complexas, fazem da gramltica nomlativa da
ltngua de prestigio o objeto de ensino e oonaideram err6neu, deselegantes,
inadequadas. vuJprea u outras variedades Jinaüisticu que nlo aquela
socialmente prestigiada.
Outra concepçlo que tem i1unUnado a prática do professor de Ungua
Portuguesa é aquela segundo a qual a Jinpagern é um instrumento de
ccmnmicaclo. Inspirada nu correntes de estudos lqOfs1icoa estruturalistu e
transfonnacionalis1u e lipda à teoria da comunicaçlo, a Hngua é um código,
cujos elementos p.rincipais do a mensagem, emissor e receptor. O mais
impor1Bnte, segundo esse conceito, é a comunica9io entre os &Jantes e toda
comunicaçlo é, em principio, •a boa comunicaçlo".
A terceira concepçlo de Jinauagem é aquela em que se considera a
Jfngua como um modo de interaçlo social. Essa concepçio coloca em primeiro
plano o Clláter interativo da atividade Jinsüfstica. situando-a historicamente, e
corresponde a uma nova file nos estudos lingüisticos aqui chamada de sóciointeracionismo.
O estudo da Jinguaaem considerado dentro das relaç8es sociais em que
esta so manifesta já acontecia antes mesmo da constitui91o dessa nova tendanoia
dos estudos Jqüísticos sócio-intenu::ionistu. Marx. Gramsci e Bakhtin já a
concebiam como prática social. Para Marx. a Jinguaaem é tio antip quanto a
conscian.~ ela é a consci8ncia real, prática e que. auim como esta, nasce da
carartcia, da necessidade de interdmbio com os outros homens. P818 Gramsci,
ela é a mais simples manifestaçio da atividade intelectual e, sendo uma prática
social é essencialmente um nome coletivo. Para Balchtin, cujos estudos foram de
grande relevincia para a orientaçlo da Lingüistica, a Jfngua é um processo
continuo de in~ social e o estudo da 1ingua nlo pode ser absolutamente
dissociado do ser social que nela se reftata e das condi\)Ges sócio-econômica

reftatantes.
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Com base nesses pressupostos teóricos, procurei identificar. na prática
pedagógica dos professores de Ungua Portuguesa dos cursos de Letras em duas
grandes Universidades deste estado. as possfveis direçaes orientadoras de
futuras práticas doa profissionais por elas formados, apontadas por diferentes
concepções de língua e ensino de língua.
Ao apreender essas concepç(5es que se evidenciavam na prática desses
professores, era possivel compreender em que medida elas se constituiam em
limiteS ou possibilidades para a C0118fru91o de uma nova prática de Ungua
Portuguesa - aquela que possa contribuir com a COI'IItruçlo de uma nova

sociedade.
Para tanto, obseJVei 82 aulas nas duas Universidades, ministradas em 9
discipJinaa por 7 profesaores, todos com curso de póa-graduaçio lato ..,_ ou
8tricto 81118U. Informações relativas à profisslo, tempo de ensino, número de
aulas dadu na instituiçlo em que atuam, enfim, dados que pudessem melhor
".aracterizar os sujeitos, foram obtidos à medida em que o contato com esses
profi:ssores se fez mais freqüente, sem que houvesse neoc;uidade de entrmatas
formais.
Os dados obtidos nesta pesquisa fomm mpnizados a padir da
obSeJV&çio de tres atividades de língua: a leitura, a produçlo escrita e a anélise
JingOfstica. Em relaçlo à análise JingOfstica, vale reualtar que é principalmente
nessa atividade que ficam mais claras u opções teórico-poHticu do professor de
Português. Da ênfase dada a tal atividade. da escolha dos exerolcios à eleiçlo de
uma só variedade como modelo de lfngua. pode-se ap.reender se é privüegiado o
estudo sobre a abaf:ra91o, o upeoto founal, ww e regular da lfngua. ou o estudo
sobre a ooncreticidade, o upecto múltiplo e contraditório da Hnpa.
Nu aulu em que se davam atividades de leitura, percebi que estas eram
orientadu por duas concepçaes distintas: aquela que me ser o tato nada mais
que um repositório de mensaaena e infolm~ fonnado por um conjunto de
palavras cujos lipi&ados llo axaminados um por um para se chepr à
menaaaem final. A essa concepçlo de lei.tum, que por sua vez presaupGe a
creJ198 de que o leitor é um ~eito passivo. cujo papel oonsiste apenas em colher
u ~ atl8vá do domfnio das palavras. ohamei de "reprodutma", na
medida em que percebi, em aJiumu aulu observadas, atitudes pedagógicu
autoritárias e espontaneistu. Exemplos ctiaso ficaram o1aros quando o professor
era o único a intmpretar o texto. fizia infer!ncias sobre a intencionalidade do
autor buoado em julpmentos meramente pessoais. ou simplesmente nlo o
fizia, a1epndo que nlo se pode fàl8r em intençlo do autor pois nlo
conhecemos o pensamento do autor. De um modo geral, a leitura caracterizouse. nessu aulas. como sendo a mera decodi1icaçio de sinais, de estudo de
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vocabulário, com reprodução mecânica de informações a partir de respostas a
estímulos pré-elaborados. Uma prática de leitura encaminhada dessa maneira
transforma o leitor num consmnidor passivo de discursos, retira-lhe a
criatividade de reconstruir o texto lido, além de lhe obstaculizar a possibilidade
de se tomar um sujeito de seus atos.
Por outro lado, observei orientações de leitura que se ftmdavam em
outra concepção: a leitura como prática social, que remete sempre a outros
textos e outras leituras; leva à formação de um leitor que, entre outras coisas,
percebe e forma relações com um contexto maior.
Nessas aulas, o estudo do texto considerava, sobretudo, os
conhecimentos prévios nas histórias de leituras dos alunos, os quais permitem a
construção e reconstfu9io dos sentidos do texto, encaminhando o leitor para o
exercício efetivo de uma leitura crltica. Os professores que trabalharam o texto
nessa perspectiva, procuraram desenvolver habilidades lingüisticas, objetivando
promover no aluno a capacidade de perceber relações entre palavras, reconstruir
relações lógicas e temporais, inferir a intençio do autor a partir da compreensio
da estrutura global do texto e de pistas fornecidas por diversos tipos de
operadores argumentativos, enfim, estratégias que, juntas a outros
conhecimentos prévios do leitor, tais como o de mundo, por exemplo,
determinam a compreendo bem sucedida do texto.
No que diz respeito à atividade de produçio de textos, foram poucas as
aulas em essa prática se deu de maneira sistematimda. Observei essa atividade
considerando três aspectos relacionados à produçio do texto: a presença do
interlocutor no texto daquele que escreve; as condições de produçio de texto e a
relação entre leitura e produçio escrita.
Em relaçlo ao primeiro, observei que em algumas práticas, ora se dá
importincia exagerada a esse interlocutor - e com isso se nega o caráter
interativo da linguagem - , ora se atribui a este o seu legitimo papel: aquele que
estabelece com o autor do texto um vínculo interativo, participando como ator,
todavia com diferente papel daquele do autor. Quanto à relação entre leitura e
produção escrita, houve momentos em que observei que esta se dava de forma
mecinica em algumas práticas, nas quais a leitura serve como modelo para a
produçio de outros textos.
As atividades de análise lingüistica foram analisadas levando-se em
consideração três concepções de gramática correspondentes aos estudos
lingüiaticos já mencionados: mmát;ica como conjunto de rearu que devem ser
sguidas, fundada nos estudos da Gramática Tradicional; mamática como
coniunto de ~ que slo seguidas, ftmdada nos estudos estruturalistas; e

~
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gramática como conjunto de regras que o falante domina, que considera
sobretudo as condições lingüisticas de significação.
Em poucas práticas as atividades de análise lingüistica tinham como
objetivo propiciar a ampliação das foimas ling11ísticas disponíveis para o sujeito
tàzer suas opções. Percebi o predominio, na maioria das aulas que observei, de
uma tendência aos estudos das regras que compõem a gramática nmmativa,
assim como abordagens estruturalistas da gramática, além de ser dada ênfise à
variedade de prestigio da lingua.
·
Também um dado relativo a dois professores surpreendeu-me nesta
pesquisa: esses nlo tinham a founaçio em Ungua Portuguesa e ministravam a
disciplina Prática de Ensino de I...ingua Portuguesa. O firto aguçou ainda mais a
observação dessa piática de modo que buscasse compreender oomo poderiam
ser ttatadas questões especificas da lingua por profissionais fora dessa área. Não
o foram. As aulas dadas pelos Jicenciandos, numa prática de simulaçio de
situações de sala de aula. que acontece nas duas Universidades, confirmaram
isso: só foram analisadas e avaliadas questões como "postura", "metodologia",
"quantidade de conteúdos", "1imbre de voz", etc.
De um modo geral, percebi que um número significativo de professores
ainda estão presos a concepções de lingua ultrapassadas e, no meu
entendimento, isso se deve principalmente à.desarticulaçio de suas práticas com
os novos paractigmas lingüisticos que vêm sendo oolocados nestas duas últimas
décadas.
Vale ressaltar que posturas como essas foram percebidas,
principalmente, em professores que trabalhavam em regime de hora-aula, sem
tempo ou condições de desenvolverem pesquisas, o que confimla a necessidade
da existência de uma relação entre pesquisa e ensino para que uma prática possa,
realmente, apontar para ~ nas quais se vislumbre a posst"bilidade de
construçio de um novo projeto de educa9lo e de sociedade, o que,
evidentemente, requer profissionalizaçlo e condiÇ(Ses minimu de ttabalho.
É nesse sentido que procurei ressaltar, ao longo deste trabalho, o papel
fundamental da Universidade na produçio do conhecimento, attavés da
pesquisa e do ensino, os quais se dão em condições concretas, sóciohistoricamente detemünadas. Desse modo, concordo com as correntes
contemporineas que afirmam ser a condi.çlo para se imprimir um CWlho
cientifioo à prática do professor, que possa, nlo só garantir sua identidade, como
também fecundar o c:xercicio docente, a aquisi9lo das bases teóricas de seu
objeto de ensino,e, no caso do professor de Lingua Portuguesa, significa
adentrar os caminhos peroorridos pela Ungüistica. É essa a penpectiva da
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avaüaçlo da qualidade do 1labalho docente. a qual ooloca a quea11o da
autonomia Wliversitúia sobre novaa buea.
A açlo dos docentes ~ fundamental na busca de uma nova direçio para
a Universidade e para a efetiva9lo do seu papel, na direçlo da democratizaçlo da
sociedade. No entanto, esse projeto de demooratizlçlo ~ composto por um
COI\iunf.o de priticas que o viabilizam e eate nlo ae concretiza 10111ente a partir
da pr6tica dos professores na Universidade, e, nesse caso, ~ preciso conaidaar
todas as OOJldi9&:a que envolvem o trabalho do professor para que pouamoe
avaliar a sua ptática.
Poltanto, minha intençlo em perticipar deue debate pam amp6ar •
pollibitid..W de oont1ibuir pam o ensino de Lfnaua POJtupesa sobrepunha-se
a qualquer terdBtiva de limp)eamente miticar préticaa pedaa6paa. e é nesse
pdmeiro sentido que desejo ser intaplelada.
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