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RESUMO: Objetivamos com este projeto identificar quais são as teorias linguísticas que 
circulam no curso de Pedagogia, oferecido pela Unochapecó, analisando de que modo esse 
conhecimento contribui na formação do professor responsável pela fase inicial do processo 
de alfabetização escolar. Por meio da análise de documentos como Projeto pedagógico, 
ementas dos componentes curriculares e a aplicação de questionários a acadêmicos, 
identificamos e analisamos quais são as teorias linguísticas presentes na formação desses 
professores. Até a fase atual da pesquisa, constatamos que os conteúdos da área de 
Linguística que têm ênfase na formação do pedagogo, estão vinculados às áreas de 
Psicolinguística e de Sociolinguística, de modo a contribuir na compreensão do modo como 
se dá a aquisição da linguagem e da relação entre linguagem e sociedade. 
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INTRODUÇÃO: Partindo do pressuposto que a universidade é o espaço sui generis para a 
produção e circulação do conhecimento, propomos na criação desta célula de pesquisa 
lançar um olhar sob o Curso de Pedagogia da Unochapecó, de modo a compreender como 
acontece a produção e a circulação de um conhecimento: o linguístico. 
Também nos motiva esta pesquisa o objetivo de reconstruir a memória histórica desse curso 
de formação inicial de professores, por meio da análise de documentos históricos como 
projetos de criação de cursos, projetos de alteração, matrizes curriculares, ementas dos 
componentes curriculares, etc.  
Considerando que é preciso resgatar as memórias para compreender o modo como os 
cursos de graduação se constituem e também que é preciso avaliar qual tem sido a 
contribuição dos cursos de formação na formação de educadores comprometidos não 
somente com um fazer teórico ou prático, mas comprometidos com uma construção social, 
partimos da seguinte questão como problema de pesquisa: quais são as teorias e ideias 
linguísticas que circulam no curso de formação de professores, Pedagogia, da Unochapecó-
SC, e de que modos elas têm contribuído no processo de ensino-aprendizagem na 
educação básica? 
Partindo da noção de que os cursos de formação de professores têm como uma de suas 
prerrogativas atuar na formação humana e profissional de sujeitos que exercerão o papel de 
mediadores na circulação do conhecimento em outros espaços formativos, objetivamos com 
este projeto compreender quais são as teorias linguísticas que circulam em curso de 
formação de professores, analisando de que modo o curso tem se constituído e se 
transformado.  
 
METODOLOGIA: Para identificar quais a teorias e ideias linguísticas estão presentes no 
Curso de Pedagogia, foi realizada a análise documental do projeto do curso, bem como a 
análise de ementários, objetivos e referencias teóricos que compõem o documento. Para 
compor o corpus analítico, selecionamos sequências discursivas presentes no perfil do 
egresso nas ementas do atual Projeto em que há referência a conceitos linguísticos 
pertinentes ao nosso objeto de estudo. Na análise final, os dados foram articulados aos 
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referenciais teóricos da pesquisa, respondendo às questões, hipóteses e objetivos a fim de 
se ver o seu significado para a pesquisa.  
 
ANÁLISE DO PERFIL DO EGRESSO: Conforme análise do documento Alteração do 
projeto político pedagógico e da matriz curricular do curso de licenciatura de graduação 
plena em Pedagogia, de 2006, (doravante PPP) encontramos várias competências e 
habilidades que estão descritas no perfil do egresso onde estão presentes as teorias e 
ideias linguísticas. A seguir explicitaremos estas e logo em seguida analisaremos cada uma, 
buscando fundamentação teórica e autores que nos ajudem a explicar cada uma das 
competências. 
Primeiramente destacamos que o PPP (2006) relata que o pedagogo precisa  

 
[...] demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-
ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, 
necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras, o que se dá pelo domínio do 
conhecimento das diversas áreas. (PPP, 2006, p. 61) 

 
Sabemos que as pessoas falam de acordo com seus semelhantes, por isso, precisamos 
considerar que a criança chega à escola com 7 anos, de acordo com Cagliari (2003) já 
tendo percorrido um longo caminho linguístico. Mas, segundo o autor, a escola muitas vezes 
ignora o que a criança já conquistou até o momento, discriminando o seu dialeto, impondo 
métodos e teorias se afastando drasticamente da realidade linguística da criança. 
O PPP (2006) destaca que o pedagogo precisa desenvolver as habilidades de comunicação, 
sendo que destaca que “Aprender a viver no mundo da comunicação é aprender a falar, a 
ouvir, a compreender e a respeitar as diferenças.[...]” ( p. 62).  
O Referencial Curricular Nacional (1998, p. 121) destaca que “[...] A linguagem não é 
homogênea: há variedades de falas, diferenças nos graus de formalidade e nas convenções 
do que se pode e deve falar em determinadas situações comunicativas. [...]” 
Nesse sentido, Cagliari (2003) diz que é dever da escola mostrar aos alunos que eles falam 
de maneiras diferentes uns dos outros, cada um de acordo com o seu dialeto, sendo que 
todos merecem respeito e precisam respeitar a variação linguística do outro. Porém, 
também é papel do professor juntamente com a escola mostrar para as crianças que  

 
[...] se todos escrevessem as palavras como as falam e usando das possibilidades do sistema 
de escrita como quisessem, haveria uma confusão muito grande quanto à forma de grafar as 
palavras e isso dificultaria em muito a leitura, entre os falantes de tantos dialetos. [...] 
(CAGLIARI , 2003, p. 32) 

 
Ainda em relação às habilidades de comunicação, encontramos no PPP (2006, p. 63) que 
“A/o profissional precisa desenvolver habilidades comunicativas, o que se dá através da 
compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas sociedades 
contemporâneas e de sua função na produção do conhecimento”.  
Cagliari (2003, p. 47) entende que “Conhecer a realidade linguística da criança não é 
apenas verificar se ela fala ‘certo’ ou ‘errado’ na escola, mas sim descobrir como ela 
adquiriu esse modo de falar.[...]” e é claro, respeitar essa variedade linguística de cada 
aluno. 
Considerando a habilidade de expressão escrita presente no PPP (2006, p. 63), destacamos 
que “A capacidade de expressão escrita do/as acadêmicos/as e professores/as está longe 
de ser satisfatória, pois ainda temos profundas limitações para escrever, expressar as ideias 
de forma clara, objetiva, coerente. [...]”. Isso porque segundo Cagliari (2003), ainda somos 
resultados do processo do ensino tradicional da língua, através da gramática, onde 
passamos vários anos na escola reproduzindo modelos, dando o significado das palavras, 
os substantivos ou então interpretando textos. Para o autor, parece piada ensinar português 
desta maneira sendo que ele relata que o aluno é cobrado e precisa dar conta de saber 
fazer redações, porém não é ensinado a ele como se elabora um texto, por exemplo.  
Entende-se que muitos professores tenham passado pelo ensino tradicional citado, e que 
por isso muitas vezes deixou de desenvolver sua habilidade para escrita e para a fala, 



conforme descrito por Cagliari (2003). 
Porém, a Linguística surgiu para mudar esta ideia. Sabe-se que a Linguística, iniciada por 
Saussure, é uma ciência recente e que ela tem como objeto específico de estudo a língua, 
sendo que, ao contrário da gramática tradicional, valoriza e respeita a diversidade 
linguística. Outra habilidade destacada pelo PPP (2006) é a do pedagogo trabalhar com 
novos recursos de comunicação, sendo que conforme o documento,  

 
Na atualidade, as alterações ocorridas a partir dos avanços da tecnologia estão invadindo o 
cotidiano de todas as camadas sociais. As facilidades de comunicação e informação advindas 
dos avanços tecnológicos traduzem-se em mudanças irreversíveis nos comportamentos 
pessoais e sociais, que se manifestam em novas formas de pensar, de agir e de se relacionar 
comunicativamente. (PPP, 2006, p.64) 

 
Em relação a isso, Cagliari (2003) apresenta a forte influência da televisão na fala das 
pessoas, especialmente da TV Globo, o que já é chamado de “padrão global”, sendo que 
até mesmo as crianças já utilizam-se da maneira de falar da  tv como forma natural de 
comunicação. 
Seguindo, o PPP (2006, p. 64) descreve que “[...] é necessário que o/a pedagogo/a 
mantenha-se sintonizado/a com os pressupostos tradicionais da educação e com as 
inovações permanentes da sociedade tecnológica. [...]”. 
Assim como a tecnologia já citada, sabemos que a linguística também evoluiu com o tempo, 
sendo que alguns professores foram ao encontro destas evoluções e outros simplesmente 
ignoraram segundo Cagliari (2003). Por isso,  

 
[...] o/a pedagogo/a precisa desenvolver a habilidade de relacionar as linguagens dos meios de 
comunicação aplicadas à educação, nos processos didático-pedagógicos, demonstrando 
domínio das tecnologias de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas. (PPP, 2006, p. 64) 

 

 
ANÁLISE DAS EMENTAS: Analisando as ementas do curso de Pedagogia nota-se a 
presença de uma disciplina essencial para qualquer pessoa que venha a ensinar Língua 
Portuguesa: a Linguística, importante porque esta trata do estudo da linguagem verbal 
humana, seu desenvolvimento, suas variações e seu uso em determinado lugar. Tratando-
se do curso de Pedagogia, que visa a formar profissionais capacitados para trabalhar com 
educação infantil e anos iniciais, esta disciplina torna-se indispensável, pois auxiliará o 
pedagogo a trabalhar de forma mais adequada, por isso menos preconceituosa, com a 
linguagem em sala de aula.  
Com um conhecimento lingüístico adequado aos novos tempos, o pedagogo poderá 
entender o uso que os (as) alunos (as) fazem de sua língua materna e o significado de 
certas expressões passa a ser usado no ensino formal da língua como algo já adquirido no 
meio social em que esses indivíduos estão inseridos, sendo, portanto, de grande valor para 
os mesmos. 
A questão principal é fazer com que os (as) alunos (as) não se sintam recriminados pelo uso 
que fazem da linguagem, mas dar a oportunidade de conhecer a linguagem padrão e poder 
se comunicar com qualquer falante da mesma língua sem problemas. 
Analisando então, inicialmente destacamos a disciplina de “Leitura e produção de textos” 
oferecida no 1° período do curso tendo 4 créditos, encontramos a seguinte ementa “Prática 
linguística: leitura, produção de textos e análise linguística (elementos de coesão e 
coerência). Tipologia e estrutura textual.” (PPP, 2006, p.80) 
Esta prática linguística irá ajudar o professor a estimular o desenvolvimento das habilidades 
de leitura e escrita dos alunos e assim aos poucos irá formando estudantes com boa 
compreensão e produção textual de várias tipologias. 
O pedagogo deve ser leitor e deve entender a importância que a leitura tem na alfabetização 
de e na vida social do indivíduo. Segundo Cagliari “A atividade fundamental desenvolvida 
pela escola para a formação dos alunos é a leitura.[...]” (CAGLIARI, 2003, p.148). O 
interessante é fazer com que o (a) aluno (a) adquira o gosto pela leitura a partir das 
tipologias textuais que já gosta, avançando para outras tipologias aos poucos. A seleção de 



textos ou obras deve ser realizada de maneira criteriosa, levando em conta a faixa etária 
dos (as) alunos (as) e seus interesses. Apesar de ainda estarem no início da alfabetização e 
letramento, é essencial que as crianças aprendam a prática da produção de textos. 
Além dessas duas práticas há outra fundamental para a construção de um exímio letrado, a 
análise linguística. Essa prática quando bem fundamentada e feita com o objetivo de 
trabalhar os problemas apresentados nos textos produzidos pelos (as) alunos (as) pode 
servir para, além de desenvolver a escrita e revisão nos (as) mesmos (as), desenvolver a 
autonomia tanto na leitura, quanto na produção textual.  
Já no 5° período destacamos a disciplina de “Linguística e alfabetização” que é oferecida 
através de 3 créditos, com a seguinte ementa “A ciência linguística. Aquisição de língua 
materna: etapas de aquisição. Influências da fala na alfabetização: sistema gráfico X 
sistema sonoro. Variação linguística na sala de aula.” (PPP, 2006, p. 116). Esta ementa 
propõe algo bem interessante que é a discussão sobre as influências da fala na 
alfabetização e as relações entre o sistema gráfico e o sistema sonoro. Muitas vezes, o 
professor de língua materna se esquece que o aluno já traz de casa uma língua 
desenvolvida e a linguística está presente nesta ementa para ajudar o futuro profissional 
responsável pela alfabetização a atender os processos linguísticos na aquisição do sistema 
gráfico. O sistema gráfico é arbitrário, não admitindo variações, pois mudanças individuais 
poderão prejudicar a comunicação entre usuários de uma mesma língua. Já o sistema 
sonoro admite certas variações, prova disso são os dialetos, que apenas diferem na maneira 
de pronunciar certas unidades sonoras. Um exemplo é a vogal e, que no final de palavras 
pronuncia-se /i/ em certas regiões do Brasil e em outras pronuncia-se /e/.  
É interessante abordar a variação linguística na sala de aula porque além de tornar mais 
fácil a percepção do quanto se precisa de uma língua padrão para haver comunicação em 
algumas situações como o encontro de um baiano e um gaúcho, explicita o conceito de 
variedade e não de erro quanto a uma diferente maneira de falar.Antigamente quem falava 
diferente falava errado e pronto; hoje com a ajuda da Linguística, ou melhor, com o 
conhecimento da Sociolinguística sabemos que “erro” é menosprezar a fala do caipira... Ou 
de qualquer outra pessoa que não domina a variante padrão.  
Por fim, destacamos da matriz curricular de Pedagogia da UNOCHAPECÓ a disciplina de 
“Metodologia do ensino de língua portuguesa”, oferecida no 7° período tendo 3 créditos. Sua 
ementa é a seguinte “Paradigmas atuais para o ensino da língua materna. Unidades Básicas 
do Ensino da Língua: práticas de fala/escuta, leitura, produção de textos, análise linguística 
e avaliação. A articulação das práticas em sala de aula.” (PPP, 2006, p. 144) 
Discutir com os acadêmicos de pedagogia as atuais orientações teóricas e metodológicas 
em relação ao ensino de língua materna é essencial para que o futuro profissional ensine e 
oriente adequadamente as crianças. A discussão em sala sobre a prática da fala/escuta fará 
o acadêmico perceber que ensinar o aluno a falar não significa falar no estilo que se 
escreve. Segundo Cagliari (2003) “[...] Se a escola tem por objetivo ensinar como a língua 
funciona, deve incentivar a fala e mostrar como ela funciona. [...]” ( p.52), afinal, para o 
autor, é na fala que está vida de uma língua. 
O fato já comentado de que o aluno já “sabe” a sua língua materna só vem corroborar com a 
ideia de que a língua é algo que não pode ser ensinado na teoria, ela é aprendida e 
apreendida na prática da fala e escuta, muito mais do que na leitura e escrita. Cada prática 
tem seu valor, mas se o individuo não tiver contato diário e concreto com falantes, poderá 
aprender a língua, mas não saberá como ela é usada ou em que circunstâncias cabe usar 
essa ou aquela palavra, nesse ou naquele tom, etc. A prática faz entender a teoria com mais 
facilidade e aplicá-la, já que o objetivo do ensino formal da língua é o seu uso em diversas 
ocasiões e em diferentes lugares. 

 
Quando a sociolinguística vem mostrar que não existem línguas ou variedades linguísticas 
melhores ou piores, mas apenas diferentes, e que essas diferenças se devem a fatores 
socioeconômicos, entre outros, torna-se necessário respeitar a linguagem do aluno de modo a 
não excluí-lo da escola nem limitar, assim, suas oportunidades sociais. De acordo com a teoria 
das diferenças linguísticas, passa a ser defendida a tese de que é necessário levar o aluno à 
aquisição da variedade linguística de prestígio. (PIETRI, 2003, p. 86) 



 
Isso significa que a base do ensino da língua é o dialeto falado pelos (as) alunos (as), o que 
deve ser deixado claro para eles (as) para que não haja resistência quanto à língua formal 
proposta na escola. Quando o (a) aluno (a) entende que não está sendo invadido ou julgado 
pela sua maneira de falar, ele (a) estará melhor disposto a melhorar seus conhecimentos 
linguísticos e desenvolver a comunicação formal, mesmo que apenas em locais que exijam 
isso. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebemos que o curso de Pedagogia da Unochapecó 
enfatiza a Sociolinguística e a Psicolinguística, considerando estas ciências como divisões 
que fazem parte da Linguística.  
Conforme Cagliari (2003), a psicolinguística entende que “Conhecer a realidade linguística 
da criança não é apenas verificar se ela fala ‘certo’ ou ‘errado’ na escola, mas sim descobrir 
como ela adquiriu esse modo de falar.[...]” (p. 47).  
Já a Sociolinguística, conforme Cagliari (2003) mostra os problemas relacionados tanto a 
variação linguística quanto a norma culta. Para o autor, “[...] Se linguisticamente não existe o 
certo e o errado, mas o diferente, socialmente as coisas não caminham desse modo. [...]” (p. 
47). 
Sabendo da importância da Linguística na formação do pedagogo e a consequente 
necessidade desta ciência fazer-se presente no curso, também destacamos outros 
conteúdos estudados no Curso de Pedagogia. Sendo assim, identificamos que ao longo da 
sua trajetória na universidade, os (as) acadêmicos (as) estudam o processo de aquisição da 
linguagem, os tipos de linguagem, a fala e a escrita, o tatibitati, significado e significante, 
fonemas, fonética, fonologia, variação linguística, entre outros conteúdos percebidos através 
das análises das ementas do curso e questionários aplicados com alunos e alunas 7º e 8º 
períodos de Pedagogia. 
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