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O -babo objetiva refletir sobre a l v a s  concepções epistemol6gicas de 
estudiosos sobre a linguagem: objeto de estudo da Lingüistica. Consta nesta 
dissertação um breve retrospecto das concepções de linguagem nas décadas de 70 e 
80 e a influência das temias mais recentes como a LingiListim Textual, a 
Sociolingüística e a Analise do Discurso, na atuação dos professores de Língua 
Portuguesa. As depreensões do texto coflguram uma abordagem socio- 
interacionista em que todo conhecimento é construído socialmente, no âmbito das 
relações, teoria postulada por Vigoíslcy. As idéias também são fiindamendas em 
Bakhtin, para quem a verdadeira substhcia da linguagem é constituída pelo 
f d m e n o  social de interação verbal, realizada pela enunciação ou enunciações. 
Também apresenta á ariáiise dos questionhrios e das entrevistas com relação às 
práticas de linguagem desenvolvidas por professores de Lingua Portuguesa, nos 
eixos da leituta, escrita e análise bgüistica, no Ensino Fundamental (5" a 8" série), 
em Escolas Estaduais de Ponta Grossa. 
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Sócio-h teracionismo. 



This work aims to discuss about some epistemological conceptions fiom researchers 
on lanpge:  the object of study of Linguistics. On tbis dissertaiion, a brief 
rmospect of language conceptions ira the 70's and 80'5, as well as the infliience of 
more recent theories such as Textual Linguistics, Sociolinguistics and Speech 
Analysis on íhe perfomce of Porhrguese Language teachers are f m d .  The 
comprehençions of the text are a social-interac tion approach in which ai i  knowledge 
is sociaiiy buiit in tbe relationship fie14 a theory that is proposed by Vigotsky. The 
ideas are also based on Bakhtín, for whom the true subçtance of language is 
constituted by &e social phenomenon of verbal interaction, conducted by 
enunciation or enunciations. It dso presents the analysis of surveys and inteniiews 
in relation to &e practices of language developed by Portuguese Language teachers, 
in the axis of reading, writing and linguistic andysis in the Elementary School(5" 
to 8~ grade) in Poblic Schools of Ponta G r o s s a  

Key words: pedagogical practices, reading, text production, linpistic analysis, 
social interaction. 




























































































































































































































































































