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Resumo 
Consoante ao contexto histórico, cultural e relacional em que se insere, a linguagem 
pode ser compreendida sob diferentes perspectivas, das quais três serão retomadas 
nesta investigação: a concepção subjetivista idealista, a concepção objetivista 
abstrata e a concepção dialógica de linguagem apoiada em Volóchinov (2017) e 
seus seguidores. Nesse escopo, este artigo visa refletir sobre como as concepções 
de linguagem estão inseridas nas práticas de professores que atuam na etapa dos 
anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, parte-se de uma reflexão teórica em 
torno dos postulados sobre as concepções de linguagem a fim de subsidiar a análise 
das respostas dadas por 32 professores que ministram as aulas da disciplina de 
língua portuguesa na etapa dos anos iniciais do ensino fundamental às questões a) 
Você utiliza alguma metodologia específica para o trabalho com a Língua 
Portuguesa?; b) Se sim, qual(is) metodologia(s) específica(s)?. Os dados, 
quantificados e apresentados em gráficos com números absolutos, demonstraram 
que os professores, na sua maioria, relataram que se utilizam de metodologias 
específicas, no entanto, ao detalharem quais seriam essas metodologias 
específicas, não houve clareza sobre a forma como organizavam o trabalho 
pedagógico para o trabalho com a língua. 
 
 
Palavras-chave: Concepções de Linguagem; Ensino de Língua Portuguesa; Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental.  
 

Introdução  

Língua e sociedade estão intimamente relacionados. Mais do que 

isso, são indissociáveis. Logo, o contexto histórico e cultural atua diretamente na 

percepção da língua e da linguagem. A propósito, Volochinov (2017), considerando 

o viés histórico e cultural, explorou em sua obra as concepções de linguagem 

denominadas de Subjetivismo Idealista, Objetivismo Abstrato e a concepção 

dialógica de linguagem.  
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Ao considerar o contexto da sala de aula e as práticas desenvolvidas 

pelos professores, as concepções de linguagem fazem-se presente, especialmente 

no que concerne à escolha de metodologias para o trabalho com a língua. Assim, 

parte-se do pressuposto de que as escolhas metodológicas realizadas pelos 

professores se relacionam, diretamente, à compreensão que eles têm sobre a língua 

e a linguagem e, consequentemente, sobre o que significa ensinar e aprender esses 

instrumentos que fazem a mediação entre o homem e a cultura. 

Apesar de as discussões teóricas caminharem para a formação de 

indivíduos capazes de utilizar a língua para estabelecer a interação discursiva, isto 

é, em direção à concepção dialógica de linguagem, a qual é compreendida e 

explicada por Volóchinov (2017) a partir do elo da interação concreta junto a 

situação extraverbal e as situações mais amplas, o que sinaliza que o  autor se 

posiciona contrário as concepções que compreendem e explicam a língua como um 

sistema abstrato (Objetivismo Abstrato) das suas formas ou, ainda, como um 

sistema que valoriza o psiquismo individual dos falantes (Subjetivismo Idealista), nas 

situações concretas da escola e da sala de aula observa-se que as práticas 

desenvolvidas pelos professores ainda estão, de maneira extensiva, apoiadas na 

concepção tradicional do ensino da língua, em que priorizam a codificação e 

decodificação, o texto fora do seu contexto e do seu suporte original, bem como os 

exercícios de repetição, memorização e fixação.  

É a partir desse cenário que esta investigação, alicerçada em 

Bakhtin (2003), Volochinov (2017), Geraldi (1984), Koch (2002), Rojo (2000) e 

Soares (1998), ousa refletir sobre como as concepções de linguagem estão 

inseridas nas práticas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental.  

 

Objetivos 

Objetivo geral 

Refletir sobre como as concepções de linguagem estão inseridas 

nas práticas de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. 

 

Objetivos específicos 

 Observar as metodologias utilizadas pelos professores dos anos 

iniciais do ensino fundamental no ensino de Língua Portuguesa. 
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 Relacionar as metodologias elencadas pelos professores com as 

concepções de linguagem. 

 Analisar de que forma as concepções de linguagem estão 

inseridas em contexto educacional.  

 

Metodologia  

A investigação utilizou-se de pesquisa qualitativa que segundo 

Triviños (1987) considera a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados como resultados da relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. 

Para tanto, preocupa-se com o processo e não simplesmente com os resultados 

dessa relação, ou seja, o significado é a preocupação central na abordagem 

qualitativa (BOGDAN apud TRIVIÑOS, 1987)  

Como instrumento para a coleta de dados, elegeu-se a entrevista, 

que segundo diferentes autores (TRIVIÑOS, 1987; LAKATOS; MARCONI, 1991) 

constitui uma importante fonte de informações e, ainda é capaz de dar voz aos 

sujeitos participantes. Nesta direção, Lüdke e André (1986), demonstraram valorizar 

a técnica da entrevista, pois a mesma permite que a informação a ser levantada, 

seja realizada de maneira imediata junto aos participantes sobre os mais variados 

assuntos. 

A investigação contou com a participação de 32 professores que 

atuam diretamente com o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino 

fundamental, respondendo aos seguintes questionamentos: 

 

a) Você utiliza alguma metodologia específica para o trabalho com a 

Língua Portuguesa? 

b) Se sim, qual(is) metodologia(s) específica(s)? 

 

Da análise resultou um mapeamento referente as respostas obtidas, 

as quais foram quantificadas e categorizadas a partir das concepções de linguagem 

que serão exploradas a seguir.  

 

As concepções de linguagem  
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 A concepção de linguagem como expressão do pensamento 

(Subjetivismo Idealista) alicerça-se na tradição gramatical grega e originou-se com 

base nos estudos de Dionísio de Trácia (II e I a.C.) que sintetizou um conjunto de 

regras em uma obra conhecida como Téchné Grammatiké. Para essa concepção, as 

pessoas expressam aquilo que pensam, logo, aqueles que não se expressam bem, 

não o fazem porque não pensam. Em outras palavras, a expressão é construída na 

mente e, posteriormente, exteriorizada.  

Nesse sentido, segundo Volochinov (2017), a visão do Subjetivismo 

Idealista define que a criação linguística é realizada no interior em direção ao 

exterior, desconsiderando fatores externos, como o interlocutor. Dessa forma, é um 

ato monológico e individual, que não é influenciado pelas condições do entorno, 

explica Travaglia (1996).  

A língua, compreendida e explicada como um produto pronto e 

acabado, não abre espaço para estudos a respeito da variação linguística, pois 

contrariaria a forma “correta” de linguagem que representa a forma “correta” de 

pensamento. Essa concepção de linguagem tem respaldo na Gramática Normativa, 

também conhecida como Gramática Prescritiva ou norma culta, que direciona para o 

falar gramaticalmente “correto”.  

No Brasil, a concepção de linguagem como expressão do 

pensamento (Subjetivismo Idealista) norteou a prática docente no intuito de 

promover o ensino da Gramática Normativa e Soares (1998) explica que, na década 

de 1960, o ensino de Língua Portuguesa, predominantemente voltado às classes 

privilegiadas, considerava a língua como sistema e, consequentemente, voltava-se 

ao uso de textos literários e ao funcionamento da língua por meio de regras.   

Diante disso, a escola torna-se local de reprodução do uso 

linguístico autorizado com a língua escrita, restando ao aluno leitor/produtor de 

textos atuar de forma passiva ao que lhe é exposto, não sendo possível reconhecer 

a historicidade da linguagem e reconstruir sua história de leitura e de escrita.  

Logo, nesta concepção, o domínio das linguagens oral e escrita é 

alcançado por meio de exercícios de reprodução. Conforme explica Perfeito (2005), 

enfatiza a gramática teórico-normativa seguindo os vieses conceituar e classificar os 
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itens gramaticais e, em relação à oralidade, a prática de leitura é, apenas, 

ferramenta para exposição do pensamento, sendo exercitada por meio de oratória, 

não visando o exercício da compreensão, apenas o falar bem.  

Assim, para a concepção de linguagem como expressão do 

pensamento (Subjetivismo Idealista), o aprendizado da teoria gramatical alicerça-se 

no domínio das linguagens oral e escrita, sendo a leitura vista como a forma de 

exteriorizar o pensamento.  

Na concepção da linguagem como instrumento de comunicação 

(Objetivismo Abstrato), a língua “é vista como um código, ou seja, um conjunto de 

signos que se combinam segundo regras e que é capaz de transmitir uma 

mensagem, informações de um emissor a um receptor” (TRAVAGLIA, 1996, p. 22). 

Uma vez que se direcionada à capacidade de transmitir informações de alguém para 

alguém, destaca-se que essa concepção se alicerça nos elementos comunicativos, 

isto é, o falante transmite uma mensagem, utilizando um código (codificação), por 

meio de um canal, ao interlocutor que transforma em uma nova mensagem. Geraldi 

(1984) explica que, para essa concepção, a linguagem é vista como ferramenta, 

sendo utilizada a variedade padrão e menosprezando as demais.   

A concepção da linguagem como instrumento de comunicação 

(Objetivismo Abstrato) relaciona-se com a Teoria da Comunicação, para a qual a 

língua é um código utilizado para transmissão de uma mensagem de um emissor 

para um receptor. Conforme explica Volochinov (2017, p. 82-83), “a língua é um 

sistema estável, imutável”, isto é, não estabelece vínculo com o cenário em que se 

insere. Dessa forma, consoante a percepção de Travaglia (1996), a concepção de 

linguagem como instrumento de comunicação desconsidera o contexto em que a 

comunicação é construída, tendo como fundamento o funcionamento e a estrutura 

da língua, confirmando sua filiação ao Estruturalismo.  

Ao olhar para o Brasil, Soares (1998) destaca que, com a 

implantação do regime militar no país e a busca pelo desenvolvimento do 

capitalismo, houve mudança na concepção de ensino da língua materna e, 

alicerçada na Lei nº 5692/71 que “estabelecia que à língua nacional se deveria dar 

especial relevo, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura 

brasileira” (SOARES, 1998, p. 57), reforçando a ideia de língua como instrumento de 

comunicação, refletindo,  
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inclusive, na nomenclatura da disciplina de Língua Portuguesa a qual passou a ser 

Comunicação e Expressão.   

É possível reconhecer, nesse escopo, que se trata de uma 

linguagem descontextualizada, tanto no que se refere ao contexto social em que a 

comunicação se insere, quanto ao desconsiderar o todo do texto, mas partindo da 

menor parte a fim de alcançar o todo, isto é, partindo de letra a letra, até alcançar a 

compreensão do texto como um todo, tendo caráter mecânico e pouco reflexivo.  

A concepção de linguagem como interação considera a língua como 

um processo constante, realizado por meio de interações verbais e sociais. Assim, 

os sujeitos são ativos no processo de construção do diálogo, o qual ocorre por meio 

de trocas, visto que as situações ou ideias do meio social são responsáveis por 

determinar como será produzido o enunciado. Dessa forma, a expressão é 

construída a partir das condições sociais, isto é, considerando o contexto em que a 

expressão se realiza.  

Para esta concepção, o ensino da linguagem se direciona ao 

desenvolvimento da capacidade de reflexão, de maneira crítica, acerca do contexto 

e, especialmente, no uso da língua como instrumento de interação social. Koch 

(2002, p. 17) explica que o texto é o próprio lugar da interação e os sujeitos ativos, 

dialogicamente, se constroem e são construídos nele. Logo, o significado não está 

no texto, no autor ou no leitor, mas é constituído na interação estabelecida entre 

eles. Assim, resulta da interação entre leitor-texto-autor, responsáveis pela 

construção dos significados do texto e pela produção de sentidos. A concepção 

interacionista para o ensino e a aprendizagem, concebe que o significado do 

enunciado é construído pela interação entre leitor e texto, produzindo-se um diálogo, 

isto é, a linguagem é um processo dialógico.  

Bakhtin (2003) assinala que o ouvinte recebe e compreende 

determinado discurso e, em seguida, realiza uma atitude de resposta, isto é, ele se 

posiciona diante daquela construção. Nessa concepção, o indivíduo, conforme 

Geraldi (1984), faz uso da linguagem para transmitir informações, mas além disso, 

para se posicionar.  

Para a concepção de linguagem como interação, o discurso se 

manifesta por meio de textos, os quais são classificados em gêneros discursivos 

que, de acordo com Bakhtin (2003, p. 262), são “tipos relativamente estáveis de 
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enunciados”. No processo de ensino e aprendizagem, os gêneros discursivos são 

instrumento para a apropriação da linguagem pelos sujeitos.    

Ainda, os gêneros são objetos de ensino (BRASIL, 1998) e, por isso, 

direcionam a seleção dos textos que serão trabalhados como unidades de ensino 

(ROJO, 2000). Ainda, considerando a promoção da leitura alicerçada na concepção 

dialógica da linguagem, intenta-se a formação do leitor competente, isto é, um 

indivíduo capaz de compreender o que lê, identificar elementos fora do texto e 

estabelecer relação entre textos já lidos. 

 

Resultados e Discussão  

Os dados foram obtidos por meio de entrevistas realizadas com 32 

professores que atuam com o ensino da Língua Portuguesa nos anos iniciais do 

ensino fundamental. O primeiro questionamento realizado - Você utiliza alguma 

metodologia específica para o trabalho com a Língua Portuguesa? - possibilitou que 

os entrevistados respondessem que sim ou não. Os dados estão apresentados no 

gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Você utiliza alguma metodologia específica para o trabalho com a 

Língua Portuguesa? 

 

Fonte: As autoras 
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 Os dados apresentados no gráfico 1 demonstram que, dos 32 

professores entrevistados, 28 afirmaram utilizar uma metodologia específica, 

enquanto apenas quatro atestaram o contrário, isto é, que não utilizam uma 

metodologia específica.   

É importante destacar que o questionamento realizado de forma 

aberta possibilita que o entrevistado busque, em seu reportório de atuação como 

docente, o que ele entende por metodologia específica o que, consequentemente, 

reflete, dentro do possível, um cenário mais próximo à realidade dos docentes 

participantes da pesquisa.  

Posto isto, os dados do gráfico 1 ilustram que os professores têm 

uma tendência a buscar por metodologias específicas quando pretendem organizar 

o trabalho pedagógico para a disciplina de Língua Portuguesa. A diferença 

estabelecida entre os dois grupos de professores pode atestar uma tendência em 

procurar novas metodologias e estratégias para o ensino de Língua Portuguesa. No 

entanto, é importante refletir acerca do que esses docentes consideram como 

metodologia específica.  Esses dados são apresentados no gráfico 2.   

  

Gráfico 2 - Metodologias elencadas pelos entrevistados  

 

Fonte: As autoras 
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 Ao observar o gráfico 2, nota-se que alguns entrevistados 

elencaram mais de uma resposta para o questionamento. Dentre as metodologias 

específicas apresentadas pelos professores, encontram-se: fixação, literatura, 

habilidades leitoras e escritoras, prazer, gramática e oralidade, teoria e prática, 

interdisciplinaridade, livro didático / apostila, histórico-crítica, lúdica, 

contextualização, textos, individualidades, gêneros textuais e metodologias.  

Neste sentido, é possível destacar que, apesar do questionamento 

direcionar para metodologias, os docentes recrutaram outras ideias, como suportes, 

recursos e teorias. Esse cenário pode ser justificado por dois fatores plausíveis: i) a 

questão aberta possibilitou direcionamento para as outras ideias ou ii) os docentes 

não têm embasamento para refletir acerca de metodologias e, por isso, recrutaram 

outros vieses.   

Ao olhar para as respostas como um todo, verifica-se que que, 

apesar de as discussões teóricas se direcionarem à concepção dialógica de 

linguagem, isto é, vislumbrar a formação de indivíduos capazes de utilizar a língua e 

estabelecer diálogos e interação, verifica-se que as concepções tradicionais de 

ensino de língua portuguesa ainda têm importante espaço, como é possível notar 

com as respostas em direção à fixação, gramática e oralidade, bem como o uso do 

livro didático e apostilas. 

Contudo, quando observa-se a quantidade de professores que, ao 

menos, indicaram elementos da prática docente que referem-se a concepção de 

linguagem dialógica, tem-se 14 professores, no entanto, como a entrevista 

possibilitou elencar mais de uma metodologia que os professores julgassem 

específicas para o trabalho com a língua portuguesa, somente 1 professor, o qual 

indicou as práticas discursivas, como único em não considerar outra iniciativa para a 

organização do trabalho pedagógico com a disciplina de língua portuguesa.    

 

Conclusões  

Os dados obtidos nas entrevistas demonstraram que os professores 

tem pouca ou nenhuma clareza sobre as metodologias que podem estar presentes 

nas práticas pedagógicas que desenvolvem no trabalho com a disciplina de língua 

portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, tampouco, referiram-se as 

concepções de linguagem que podem estar presentes na sua prática, pois os que 

indicaram ao menos um elemento da na concepção dialógica de linguagem, também 
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o fizeram para outras concepções de linguagem, destacadas nesta investigação. 

Esses dados indicam que o ensino de língua portuguesa na escola dos anos iniciais 

do ensino fundamental está desvinculado de uma concepção clara e coesa sobre a 

língua e a linguagem, pois a forma como as respostas foram apresentadas 

demonstrou que não há uma apropriação dos professores da concepção dialógica 

da linguagem. 
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