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RESUMO

Este trabalho discute os Parâmetros Curriculares de Língua Portuguesa, em
especial, o documento voltado ao 3º. e 4º. ciclos do Ensino Fundamental (5ª a 8ª
série). O foco da dissertação é entender criticamente como se deu a apropriação de
alguns conceitos sobre concepção de linguagem, supostamente baseados no teórico
russo M. Bakhtin, e, sobretudo, a partir de quais pressupostos o texto oficial define
os gêneros do discurso como objeto do ensino de Língua Portuguesa. Para tanto,
dividiu-se em três partes: a primeira delas trata do surgimento dos PCNs e alguns
contornos conjunturais, isto é, procura-se mostrar de que forma os aspectos sóciopolíticos acabam por gerar um determinado tipo de política educacional. No segundo
capítulo, discute-se a concepção teórica dos PCNs, a partir da visão de alguns
estudiosos sobre currículo, para, então, se chegar ao texto de Língua Portuguesa.
Finalmente, no terceiro capítulo, toma-se o tema da linguagem à luz da leitura de
Bakhtin, com o objetivo de confirmar alguns equívocos teóricos, em especial aquele
que diz respeito ao estabelecimento dos gêneros do discurso como objeto de
ensino.

ABSTRACT

This work discusses the Curricular Parameters of the Portuguese Language,
specially the document related to the 3rd and 4th cycles of Elementary School (5th to
8th grade). The dissertation’s focus is to critically understand how the appropriation of
some language conception’s notions, supposedly based on the Russian theorist M.
Bakhtin, took place and, above all, based on which presuppositions the official text
defines the speech genres as a teaching object of the Portuguese Language.
Therefore, it was divided into three parts: the first of them deals with the birth of the
PCNs and some conjunctural outlines, that is, it attempts to demonstrate the way in
which social-political aspects end up creating a certain type of educational policy. In
the second chapter, the theoretical conception of the PCNs is discussed, upon the
view of some scholars on curricula, and thus achieve the Portuguese Language text.
Finally, in the third chapter, the speech theme is taken in light of Bakhtin’s reading,
with the purpose of confirming some theoretical equivoques, specially the one
concerning the establishment of speech genres as teaching object.

