
Educação linguística: 
o ponto de partida e de chegada para a interação comunicativa 

É
a educação linguística responsável 
por possibilitar o desenvolvimento da 
competência comunicativa dos usuários 
de língua. Tal competência comunicativa 
deve ser compreendida como a capacidade 

de que o falante dispõe para utilizar o maior número 
possível de recursos da língua de forma adequada a 
cada situação de interação comunicativa. 

Atingimos o início do milênio com crescimento 
efetivo dos índices de escolarização e com intensa 
penetração dos meios de comunicação de massa, fatores 
esses que poderiam, se não anular, pelo menos atenuar 
a chamada polarização sociolinguística. É utopia, 
contudo, pensar que o ensino de língua portuguesa se 
dará em contexto de homogeneidade e que se poderá 
chegar algum dia a uma globalização linguística, 
mesmo que em sociedade globalizada. 

Se qualquer falante já possui uma gramática 
internalizada - sistema de regras e 
princípios universais - ao ingressar 
na escola, ele deve desenvolver uma 
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domina no nível intuitivo, mas sobre a qual nunca antes 
se tenha debruçado para analisar o funcionamento. A 
aula de português seria então um exercício contínuo de 
descrição e análise desse instrumento de comunicação. 
Para isso, varias estratégias podem ser utilizadas, 
entre elas, a de levar o aluno a reconhecer a variação 
inerente à língua que faz com que cada grupo social 
possua sua própria variedade, mas ao mesmo tempo 
seja capaz de conviver com todas as outras. Viver é 
conviver, sobretudo em matéria de linguagem, segundo 
Rosenblat. Essa reflexão sobre a língua deve ir além do 
que é "certo" e "errado". 

A educação linguística trata, portanto, de ensinar 
os recursos da língua e as instruções de sentido que 
cada tipo de recurso e cada recurso em particular é 
capaz de pôr em foco na comunicação por meio de 
textos linguísticos. 

Convém tornar claro que não estamos advogando 
que a educação linguística venha a ser o ensino/ 
aprendizagem de teorias linguísticas/gramaticais com 
sua metalinguagem (nomenclatura) própria. 
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"Ninguém aprende sozinho. Tampouco ninguém 
ensina ninguém. Educadores e educandos 
aprendem em comunhão mediatizados pelos 
conhecimentos e saberes" 
PAULO FREIRE 

O que a educação linguística pretende mostrar é sua 
força argumentativa, isto é, sua capacidade de levar 
o interlocutor a assumir uma ideia ou a fazer o que 
o locutor pretende, são os recursos, seus tipos, as 
diferenças significativas entre elas, as mudanças entre 
recursos de significação muito próximos. 

A educação linguística deve ser realizada por todos 
na sociedade, a começar pela família em cujo meio 
a criança adquire a língua, passando a saber usar 
de forma "natural" uma variedade de seus recursos 
sem qualquer atividade formal estruturada para tal 
fim. O meio em que a criança vive e convive será o 
responsável por seu aprendizado linguístico. 

Ao ingressar na escola, o educando é levado a 
entender uma parte considerável da sua formação 
linguística, iniciando-se uma educação linguística 
formal que, sob nossa ótica/proposta, deverá desenvolver 
a competência comunicativa do aprendiz. Já ressaltamos 
que a educação linguística, na sua essência, não deve 
levar a efeito de tornar descontextualizado o ensino/ 
aprendizagem de metalinguagem de teorias gramaticais. 
O aprendizado de elementos de metalinguagem, de 
teorias que buscam explicar como a língua é e como 
funciona, não deve, no entanto, ser o objetivo primordial 
da educação linguística, mas deve ser visto apenas como 
um meio auxiliar na mesma. A finalidade primordial 
da educação linguística deve ser a discussão de como 
cada tipo de recurso da língua e como cada recurso em 
particular pode significar dentro de um texto. 

Na educação linguística formal realizada pela 
escola, convém atentar para aqueles aspectos 
necessários à linguagem em uso, levando em conta 
o estudo das condições linguísticas da significação. 
A escola continua a utilizar a norma de uso ou 
gramática normativa como sento a única forma válida 
da língua, o que não é verdade. Cabe à educação 
linguística ensinar esta norma culta ou padrão 
dada a sua relevância político-econômico-cultural 

em nossa sociedade, 
como instrumento de 
mobilidade social para os 
cidadãos, tendo em vista 
o uso apropriado dessa 
forma de usar a linguagem em grande número de 
situações perfeitamente plausíveis e mais adequado. 

Sob o enfoque comunicacional não há 
propriamente diferenças entre dizer "meu fio", "nóis 
vai" (registro coloquial) por um lado ou dizer "meu 
filho", "nós vamos" (registro formal, culto) por outro. 
Contudo, existem diferenças quanto à adequação 
do ponto de vista das normas sociais de uso das 
variedades linguísticas dessas formas ou possibilidades 
de língua à situação em que são usadas. 

A educação deve, pois, alertar para a existência 
das variedades linguísticas, suas características, e 
quando é adequado o seu uso. A educação linguística 
formal é a responsável, quase sempre, pela aquisição 
da variedade escrita da língua, que é uma variedade de 
modo, em oposição à variedade falada. 

A educação linguística na escola deve começar 
na educação infantil e estender-se à universidade, 
observando sempre os pontos básicos que 
especificamos anteriormente. 

Segundo Irandé Antunes, doutora em Linguística 
pela Universidade de Lisboa, tal discussão será validá e 
encontrará aplicabilidade apenas se completada com a 
reflexão crítica e criativa de cada profissional envolvido 
no processo de capacitar o cidadão brasileiro para o 
exercício fluente, adequado e relevante da linguagem 
verbal, oral e escrita. 

Percebo que o novo perfil do professor é aquele do 
pesquisador, que, com seus alunos (e não "para" eles), 
produz conhecimento e descobre e o redescobre sempre. 

Finalmente, é importante mostrar que, mesmo 
dentro de uma variedade da língua, esta, quase 
sempre, nos possibilita a escolha entre recursos 
alternativos para desenvolver a competência 
comunicativa. 

Daí a importância da educação linguística, que 
deve sempre ser feita em uma perspectiva textual, 
já que nos comunicamos por textos e os recursos da 
língua funcionam dentro destes para a produção de 
efeitos de sentido que se quer em situações específicas 
de comunicação com um fim específico. 

*Carla Cunha Lenaldo da Silva é Mestre em Letras. Doutorem Educação. Docente da UPS. Docente de cursos de Pós-Graduação da Faculdade Pio DécImo/SE, da Faculdade 
Amadeus/SE e da Faculdade Atlântico/SE. 
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Text Box
Fonte: Conhecimento prático: língua portuguesa, São Paulo, n. 38, p. 8-9, 2013. 




