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Há escolas que são gaiolas. Há escolas que são asas. Escolas 
que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do 

voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle [...]. Pássaros 

engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Pois a 

essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam 
pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em voo. 

Existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, 

isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. 
O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado. 

(Rubem Alves – Por uma educação romântica, capítulo I) 



 
 
 

 
 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma análise da variação linguística no ensino de Língua 

Portuguesa, na educação básica, em turmas do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, nas 

escolas públicas e particular de Mariana. Sob a perspectiva da Sociolinguística, sobretudo, 

pautando-nos em estudos científicos produzidos por Soares (2002), Bortoni-Ricardo (2005), 

Faraco (2008), dentre outros teóricos; e, também, nas propostas dos documentos que regem o 

ensino (PCN e CBC), realizamos observações em salas de aula e colhemos os Planejamentos 

de Aula, registrando a prática e a teoria de quatro professoras, em três escolas. À vista disso, 

com o objetivo de investigar o tratamento dado à variação linguística nas aulas de Língua 

Portuguesa, procedemos à análise dos dados coletados durante as observações e registros da 

atuação docente. Esses procedimentos foram feitos a fim de constatarmos se as ações 

docentes encontram-se fundamentadas numa concepção de ensino de língua mais normal e 

menos normativa, mais diversa e menos uniforme, mais descritiva e menos prescritiva, já que 

os pressupostos dos documentos oficiais apontam para essa direção. Com isso, evidenciamos 

um ensino tradicionalista, cujo eixo é (ainda) a gramática normativa. Nesse cenário, 

percebemos que as professoras não demonstram ter consciência sobre os conceitos teóricos 

básicos da Sociolinguística Variacionista de Labov (1972, 2008), nem especificamente da 

Sociolinguística Educacional, como sugere Bortoni-Ricardo (2005). Sendo assim, 

constatamos que as variedades desprestigiadas da língua não recebem tratamento adequado ao 

“avanço necessário” ao ensino (BRASIL, 1998, p. 48). Portanto, há uma discrepância entre as 

ações da escola/professores e os direcionamentos regulamentados pelos PCN e CBC. 

Finalizamos considerando que esse ensino prescritivista de língua nos indica ser improvável o 

tratamento adequado e desejado da variação linguística que se espera de uma escola 

transformadora (SOARES, 2002). Precisamos, pois, repensar esse ensino. 

Palavras-chave: Ensino. Variação Linguística. Língua Portuguesa. Sociolinguística.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

ABSTRACT 

 

This thesis presents an analysis on how linguistic variation is approached in the teaching of 

Portuguese, within the scope of basic education, in classes of junior high school and high 

school, at private and public schools in Mariana city, Minas Gerais, Brazil. From the 

Sociolinguistics’ standpoint, mainly based on the scientific works by Soares (2002), Bortoni-

Ricardo (2005), Faraco (2008), among others, and from the proposals of the official 

educational documents that rule teaching (PCN and CBC), we carried out classroom 

observations and collected Lesson Plans, monitoring this way the practical and theoretical 

experience of four teachers, in three schools. Therefore, aiming to investigate how linguistic 

variation is approached in Portuguese classes, we went through the data collected during the 

classroom observations and teaching practice, in order to analyze them and verify whether the 

teachers’ actions are performed based on a more normal and less normative, more diverse and 

less uniform, and more descriptive and less prescriptive language teaching conception, once 

the assumptions of the official educational documents are oriented within these parameters. 

We found a traditionalist teaching whose axis is (still) normative grammar. In this sense, it 

was clear that the teachers are not aware of the basic theoretical concepts of Lobov’s 

Variationist Sociolinguistics (1972, 2008), nor specifically of Educational Sociolinguistics, as 

suggested by Bortoni-Ricardo (2005). Thus, we concluded that the language’s 

underappreciated varieties are not properly approached in the “necessary advance” to teaching 

(Brasil, 1998:48). Hence, there is a discrepancy between the school/teachers’ actions and the 

guidelines ruled by the official educational documents. Finally, we consider this prescriptive 

language teaching as unfit to approach adequately linguistic variation as it should be done in 

an innovative school (SOARES, 2002). We ought to rethink teaching! 

Keywords: Teaching. Linguistic Variation. Portuguese Language. Sociolinguistics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A “variação linguística” em sala de aula de Língua Portuguesa (doravante, também LP) 

parece ser um problema emergente que tem sido muito discutido pelas constantes pesquisas 

linguísticas nas últimas décadas, principalmente pela Sociolinguística. Os estudiosos dessa 

área, entre muitas observações relevantes, evidenciam que a variação na língua é própria de 

todas as línguas em uso (SOARES, 2002; NEVES, 2003; BORTONI-RICARDO, 2005; 

LABOV, 2008, 1972; FARACO, 2008, 2016; MENDES, LEAL, 2012). Então, esse é um 

campo de pesquisa cuja literatura é relativamente ampla, mas não exaure o tema. E, por isso, 

ainda existem muitos aspectos a serem investigados e divulgados, particularmente, no que 

tange aos diferentes níveis
1
 de ensino escolar.  

Além disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Conteúdo Básico Comum 

(CBC), documentos oficiais que regulamentam o ensino, também entendem a variação como 

um fenômeno inerente à língua. Essas orientações oficiais apresentam uma visão 

sociolinguística e funcionalista com relação ao ensino-aprendizagem de LP. Nega-se o ensino 

anacrônico, corretivo e artificial da língua, postulando que, nesse ensino, o almejado é que o 

aluno saiba “adequar os recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às diferentes 

situações comunicativas” (BRASIL, 1998, p. 31). Nessa perspectiva, a função do professor é 

a de ensinar a língua culta, pois é o que, em geral, o aluno ainda não domina. Porém, “é 

preciso que a sala de aula seja um ambiente sem preconceitos e, mais que isso, que seja um 

laboratório verdadeiramente científico, que acolha os fatos linguísticos com o objetivo de 

análise e reflexão” (MINAS GERAIS, 2007, p. 15).  

É interessante observar que esses documentos que regulamentam o ensino de Língua 

Portuguesa nas escolas possuem uma proposta inovadora. Mas é preciso saber se essas 

orientações fazem parte da atuação docente. Isso é o que iremos apresentar em parte, pelo 

menos quanto ao tratamento da variação. 

Observamos que existe forte oposição entre o discurso falado na classe desprestigiada/ 

dominada e a língua imposta pela escola, aquela língua de prestígio, ou língua da classe 

dominante. Nessa lógica, a linguagem escolar vai de encontro às línguas faladas nos diversos 

estratos sociais (BAUDELOT-ESTABLET, 1974; BOURDIEU-PASSERON, 1977 apud 

                                                             
1 Nesta dissertação optamos por trabalhar com dois nonos anos do ensino fundamental, de diferentes escolas e com dois 
terceiros anos do ensino médio, de diferentes escolas também. Isso porque, nos nonos anos, a discussão do problema que ora 
se apresenta já deveria ter sido iniciada; nos terceiros anos, ela já deveria ter sido consolidada, conforme os documentos 
regulamentadores (PCN e CBC). 
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SNYDERS, 1977, p. 35). Assim sendo, a forma como a escola lida, de fato, com a linguagem 

do aluno é o ponto relevante desta dissertação. 

Para que não predomine o silenciamento
2
 (ORLANDI, 2007) do sujeito pela escola e para que 

se criem condições que possibilitem ao estudante compreender e refletir sobre a linguagem, as 

salas de aula precisam ser espaços que dão possibilidade de fala aos alunos, ou seja, que 

propiciem situações em que a linguagem seja usada como maneira de alcançar um objetivo 

que tenha a ver com as necessidades e interesses dos alunos (SOARES, 2002; 1998). 

Assim, pensando que “a linguagem é o principal instrumento para a transmissão da cultura” 

(SOARES, 2002, p. 16), interessamo-nos em saber qual é o conceito com que a escola 

trabalha com o ensino de língua, se o conhecimento não institucionalizado do aluno tem sido 

levado em consideração, ou se são legitimados apenas os “padrões linguísticos socialmente 

valorizados” (NEVES, 2003, p. 89).   

Dar atenção à variação linguística é importante, pois, se no ensino de Língua Portuguesa não 

houver um olhar atento à linguagem dos alunos, as diversas produções linguísticas orais ou 

escritas que fogem ao padrão escolar vão ser sempre geradoras do que a escola denomina de 

erro, processo que se dá a partir de uma atuação docente em que ao professor cabe o papel de 

“apontador de ‘erros’” em que os “atos de revisão, quase sempre, caem no vazio, não levam à 

direção alguma” (SOARES, 2005). E essa função de “corretor de erros”, assumida pelo 

professor, demonstra e contribui com o preconceito linguístico
3
. Por isso é imprescindível 

entender o que é realmente o erro nas produções linguísticas, visto que “não há, na 

consciência social, a percepção de que a Gramática – esse locus etéreo da ‘verdade’, da 

‘correção’, da ‘pureza’ da língua – é, no fundo, uma criação mítica”. (FARACO, 2016, p. 

175).  

Os professores de Língua Portuguesa da cidade de Mariana consideram o ensino de variação 

linguística em suas aulas? Se o consideram, de que forma eles o fazem? O que eles 

privilegiam nesse ensino?  Essas são as perguntas a que pretendemos responder ao longo 

destas páginas. Assim, caso a variação seja discussão presente em sala de aula, mostraremos a 

forma como o Professor de Língua Portuguesa (LP) trata desse tema.  

                                                             
2 De acordo com Orlandi (2007), o silêncio significa a censura dos sentidos daqueles que vivem à margem da sociedade e 
“pode ser considerado [...] parte da retórica da dominação (a da opressão)” (p. 29). 
3 Esse termo encontra-se na obra de Bagno (2007): Preconceito linguístico: o que é, como se faz, na qual o autor evidencia a 

importância de se conhecer a diversidade linguística existente no Brasil. 
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Para isso, foram indispensáveis estas metodologias: observação e registro de aulas
4
; coleta e 

análise dos Planejamentos de Aulas das Professoras.    

A nossa hipótese na presente pesquisa é a de que a variação linguística não recebe atenção 

adequada e necessária no ensino.  E acreditamos ainda que haja uma discrepância entre teoria 

e prática de professores quanto à forma de lidar com as variedades sem prestígio. Assim, 

temos por objetivo geral desta dissertação analisar o tratamento dado à variação linguística, 

nas aulas de LP, em escolas públicas e particulares de Mariana. 

Por conseguinte, pretendemos apresentar a forma como o professor lida com os casos de 

variação, avaliar a postura dele diante da noção de erro no ensino de LP e verificar a relação 

existente entre teoria e prática de professores quanto à variação linguística. Isso será 

apresentado a partir de uma perspectiva sociolinguística, considerando pesquisas científicas 

desse campo cuja discussão pretende propiciar um melhor entendimento do ensino de LP, 

compreendendo não apenas a norma culta, mas todas as variadas normas da língua. Pensamos 

que, assim, poderemos contribuir para a atenuação dos estereótipos relacionados às diversas 

manifestações da língua e produzir um conhecimento acerca do lugar da diversidade no 

ensino. 

O nosso intuito é contribuir para uma atuação pedagógica que pretenda desenvolver a 

competência comunicativa do aluno; uma atuação que visa à erradicação do preconceito 

linguístico e à concepção de linguagem como algo dinâmico e como forma de interação 

social
5
 (BAKHTIN, 1999, [1979]). Para isso, com esta pesquisa, temos a intenção de 

possibilitar que o professor tenha acesso a instrumentos úteis para um trabalho consciente 

com a linguagem.  

Esta dissertação adéqua-se à Linha de Pesquisa Tradução e Práticas Discursivas, do Programa 

de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, pelo fato de que suas discussões 

refletem os aspectos cognitivos, textuais e/ou discursivos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa, especificamente quanto à variação linguística. Assim, a 

produção da linguagem foi considerada em suas variadas formas de apresentação.

                                                             
4
Fomos às escolas e observamos aulas no ensino fundamental II (9º ano) e no ensino médio (3º ano). 

5Para Bakhtin (1999, 1979) a língua é um fato social e concreto que se manifesta individualmente pelo falante. Nessa 
perspectiva, a linguagem, como forma de interação social, é aquilo que se estabelece entre indivíduos socialmente 

organizados e inseridos numa situação concreta de comunicação.  
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2 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL: BREVES 

CONSIDERAÇÕES 

 

Neste capítulo faremos breves considerações acerca da história da constituição das disciplinas 

escolares; situaremos a Língua Portuguesa (doravante LP) e o seu ensino nessa história, 

intentando, dentre outras questões, tratar da variação linguística e do preconceito que a cerceia 

ao longo dos tempos. Buscar no tempo as raízes do ensino de LP nos possibilitará, 

acreditamos, ter um melhor entendimento do problema sob investigação, uma vez que o 

presente, na maioria das vezes, é o resultado de ações do passado. 

2.1 História do ensino da Língua Portuguesa 

A língua que hoje conhecemos por Língua Portuguesa não foi assim instituída desde o início 

da colonização portuguesa; isso porque, em princípio, o que se falava era uma língua geral. 

Conforme Orlandi (2001) e Guimarães (2005), a história da Língua Portuguesa no Brasil pode 

ser dividida em quatro momentos: o primeiro momento trata-se do Brasil Colônia; o segundo 

momento é marcado pela chegada de negros trazidos da África ao Brasil para a exploração de 

mão de obra; o terceiro momento iniciou-se com a chegada da Família Real ao Brasil; e o 

quarto momento é marcado pela Independência do Brasil. 

Segundo Lucchesi (2015) e Faraco (2016), no Brasil Colônia, a língua predominante era a 

língua geral, uma língua franca ou língua de contato, de base indígena, isto é, “uma mistura de 

línguas indígenas faladas no território brasileiro” (MALFACINI, 2015, p. 47). E a LP, nesse 

período, não estava inserida na sociedade, tampouco na escola. O ensino brasileiro foi, nesse 

cenário, tarefa dos jesuítas da Companhia de Jesus (SOARES, 2002; FARACO, 2016).  

Nesse contexto, em consonância com Soares (2002, p. 158), os jesuítas dominaram o ensino 

brasileiro com sua metodologia pedagógica, na qual não havia espaço para o vernáculo, ou 

língua portuguesa. Dessa forma, o que se tinha era a língua portuguesa como instrumento para 

a alfabetização, da qual se passava diretamente ao latim, por meio do RatioStudiorum
6
 - Plano 

e Organização de Estudos da Companhia de Jesus, publicado em 1599. A LP era a língua 

oficial, ou seja, a língua que se encontrava nos documentos oficiais do Estado. Mas, na 

                                                             
6 Esse paradigma estruturava o ensino em dois ciclos: o primeiro, correspondente ao secundário, dividia-se em cinco classes, 
três de Gramática, uma de Humanidades e uma de Retórica e se estendia por seis ou sete anos. O segundo, correspondendo ao 

nível superior, compreendia três anos de Filosofia e quatro de Teologia (FÁVERO, 1996, p. 85). 
 



15 
 

 
 
 

prática, não funcionava efetivamente como um mecanismo social de comunicação entre os 

povos que aqui coexistiam. 

Com a Carta Régia de Marquês de Pombal, no período em que houve o “sequestro de 

populações africanas para trabalharem como escravas no continente americano” (LUCCHESI, 

2015, p. 95), a LP foi oficializada no país. De acordo com Orlandi (2013) e Soares (1998; 

2002), a partir da Reforma Pombalina, na primeira metade do século XVIII, Marquês de 

Pombal proibiu o uso de qualquer outra língua que não fosse a LP no Brasil. O que 

entendemos como uma tentativa arbitrária e utópica de se construir um país monolíngue, onde 

só se falaria o português, ou seja, uma política linguística equivocada e ingênua. 

Ainda assim, apenas nas últimas décadas do século XIX, a “disciplina português” passou a 

fazer parte dos currículos escolares brasileiros, tornando-se obrigatório o ensino da língua 

portuguesa (língua do colonizador). Esse ensino, conforme Soares (1998, p. 54), “definiu-se e 

realizou-se como ensino da gramática do português, ao lado do qual se mantiveram até fins do 

século XIX, o ensino da retórica e da poética”, seguindo a tradição do ensino do latim.  

Soares (2002) entende que, apesar de existirem controvérsias, as medidas impostas por 

Pombal foram relevantes para a consolidação da língua portuguesa no país e para a sua 

inclusão e valorização na escola.  Neste sentido, ainda com base em Soares (2002), desde a 

reforma pombalina até fins do século XIX, estudos relacionados à língua foram feitos 

baseados nos conteúdos: gramática e retórica, os quais, hoje, seriam denominados “disciplinas 

curriculares”. Assim, os estudos desses dois conteúdos permaneceram desde o “sistema 

pedagógico” jesuítico, em XVI, passando pela reforma educacional pombalina e perdurando 

até o século XIX. Então, a gramática, embora fosse da língua latina, esteve presente como 

conteúdo curricular no sistema dos jesuítas e depois continuou presente nas postulações de 

Pombal. Mas, com a reforma pombalina, foi inserida também a gramática do português, 

precedendo a gramática do latim, “e, pelo menos inicialmente, com caráter quase instrumental 

em relação a ela” (Soares, 2002, p. 161), ou seja, estudava-se a gramática portuguesa como 

apoio para se aprender a gramática latina.  

Pombal pautou-se na proposta de Luiz Antônio Verney – autor de O verdadeiro método de 

estudar, em 1746, um pouco antes da reforma pombalina. De acordo com Soares (2002), 

nessa obra, Verney propõe que, além da alfabetização em português, o estudo da gramática da 

língua portuguesa deveria preceder o estudo/ensino da gramática latina, devendo esta ser 

ensinada em comparação e contraste com a primeira. Dessa forma, “o português passou a 
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componente curricular, passando a ser visto como instrumentalização para o ensino do latim” 

(MALFACINI, 2015, p.47). 

Soares (2002) apresenta-nos três razões prováveis que justificam o fato de a língua portuguesa 

não fazer parte do currículo escolar até a primeira metade do século XVIII, quando ocorreu a 

Reforma de Estudos implantada em Portugal e suas colônias. Primeira razão: só se 

escolarizava quem pertencia às classes privilegiadas, logo seguia-se o modelo educacional 

vigente, “no qual se destacava o status do latim e do aprendizado por meio dele (clássico)” 

(SOARES, 2002, p. 158-159), porque se pressupunha que os alunos oriundos da classe social 

dominante já possuíssem naturalmente o saber sobre a variedade de prestígio da língua, o 

ensino lhes serviria apenas como o reconhecimento escolar de uma língua já utilizada fora da 

escola. Então, “o ensino da língua portuguesa era oferecido como um estudo de segunda 

língua, como continuidade de um modelo já conhecido pelo estudo da gramática latina” 

(MALFACINI, 2015, p. 46-47).  

A segunda razão está relacionada com o fato de a LP não se encontrar inserida no uso social, 

uma vez que se usava a língua geral. Segundo Soares (2002), quando o Marquês de Pombal 

proibiu o uso de outras línguas e tornou obrigatório o uso da língua portuguesa no Brasil, ele 

fez isso afirmando que “sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações 

que conquistaram novos domínios, introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio 

idioma” (SOARES, 2002, p. 159) e explicou que, no país conquistado, o que se fez foi o 

contrário, chamando a língua geral de invenção abominável e diabólica. 

A língua é um dos principais instrumentos de dominação cultural e social, de acordo com 

Bourdieu-Passeron (1977 apud SNYDERS, 1977). Nesse sentido, acreditamos que por meio 

da imposição de uma única língua, o colonizador pretendeu ter o domínio absoluto dos 

colonizados e de suas terras. Assim, a língua seria, segundo Pombal, o meio dos mais eficazes 

de desterrar os povos - que viviam no Brasil - da barbaridade dos seus antigos costumes e, ao 

mesmo tempo, incutir neles o respeito e o afeto ao Príncipe que os conquistou.  

A terceira razão de a língua portuguesa não fazer parte do ensino escolar até a primeira 

metade do século XVIII, segundo Soares, é consequência das duas anteriores: “o idioma 

português ainda não se constituía como uma área de conhecimento em condições de gerar 

uma disciplina escolar” (SOARES, 2002, p. 159).  
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Assim sendo, a reforma pombalina visou uma política de ensino, preservação e expansão da 

língua europeia por meio de imposição, tendo como perspectiva a dominação dos povos e dos 

espaços ocupados pela força (GARCIA, 2007). Nessa conjuntura, deu-se o terceiro momento 

da história da LP no Brasil, que aconteceu com a chegada da Família Real ao país, em 1808, à 

sede da Coroa Portuguesa, localizada no Rio de Janeiro. Esse acontecimento influenciou a 

cultura e as línguas que eram faladas no Brasil. Com a chegada da Família Real, criaram-se a 

Impressão Régia e a Biblioteca Nacional, instituições por meio das quais a LP passou a 

circular mais amplamente (SOARES, 2002). 

Soares (2002) expõe que, como consequência da implementação da Imprensa Régia (1808) e 

da publicação de inúmeras gramáticas brasileiras a partir do século XIX, a gramática 

portuguesa foi ganhando autonomia em relação à latina. Dessa forma, no início do século XX, 

o latim deixou de ser ensinado nas escolas, pois perdeu o seu uso e valor social. Nesse 

contexto, surgiram as gramáticas escritas por professores e dirigidas a professores e seus 

alunos, o que veio a ratificar a importância dos estudos de gramática na escola. Assim, a 

língua foi se constituindo como área de conhecimento, como objeto de ensino: “a língua como 

sistema”.  

Conforme Soares é interessante observarmos que, “embora a polêmica sobre uma possível 

língua brasileira tenha surgido já em meados do século XIX, o ensino da gramática manteve-

se alheio a essa polêmica” (SOARES, 2002, p. 162), mantendo o ensino da gramática de 

língua portuguesa, a gramática de uma modalidade única da língua, bem como um combate 

acirrado contra as variações até de pronúncia. 

Segundo Soares (2002), foi por meio das disciplinas retórica, poética e gramática que se 

ensinou a língua portuguesa até o fim do Império; só depois disso é que elas foram fundidas 

numa única disciplina que se denominou Português. Mas, persistiram embutidas nela as 

disciplinas anteriores até os anos 40 do século XX. Essa tradição manteve-se, pois, 

“fundamentalmente, continuaram a ser os mesmos aqueles a quem a escola servia: [...] os 

grupos social e economicamente privilegiados, únicos a ter acesso à escola” (SOARES, 2002, 

p. 164). E, apenas em 1871, foi instituído, por meio de decreto imperial, o cargo de “professor 

de português”. Mas, a concepção de professor da disciplina português que se tinha, nesse 

período era a de um profissional que, com base nos manuais, deveria discutir, analisar, propor 

questões etc., acerca dos textos fornecidos por esses suportes, e caberia aos alunos observar, 

absorver e reproduzir, porque o trabalho com o texto era somente do professor. 
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Em 1822, com a Independência do Brasil, a língua passou a ser uma questão brasileira 

independentemente de Portugal, mudando-se assim a relação das pessoas com a língua. Em 

1826, o Parlamento Brasileiro assumiu a questão da língua nacional, assunto que 

anteriormente era de intelectuais que escreviam gramáticas e ensinavam a língua. Os diplomas 

emitidos passaram a ser redigidos na língua brasileira. E, nessas circunstâncias, deu-se o 

quarto momento da história da língua (ORLANDI, 2001; GUIMARÃES, 2005). 

Assim, sob a alegação de estar se consolidando uma língua brasileira, passou-se a negar a 

“[...] posição que caracteriza um conjunto de ocorrências de língua” (DIAS, 2001, p. 193). 

Segundo Faraco (2016, p. 154), “os conservadores foram, sem dúvida, os grandes vitoriosos 

nas polêmicas linguísticas do XIX”. Contaram com o apoio irrestrito do imperador Pedro II, 

empenhado que estava em “civilizar (i.e., ‘europeizar’) o Brasil”. Desde a Independência, a 

elite brasileira passou a sustentar “um forte projeto de construir uma sociedade branca e 

europeizada, ou seja, uniformizar o país em termos raciais, culturais e, evidentemente, 

linguísticos” (FARACO, 2016, p. 155). 

Em outubro de 1827, por meio da Lei Geral relativa ao Ensino Elementar, foi decretado que 

os professores deveriam ensinar a gramática da língua nacional. Essa língua do Brasil 

independente não era a mesma língua de Portugal, isso porque, a partir dessa Lei que a 

regulamentou, ela passou a ser notada como uma língua distinta. A língua nacional fazia parte 

da construção da nação brasileira, isto é, de uma identidade que começava a ser desenhada. 

Tratava-se, assim, da “língua portuguesa no
7
Brasil [...] outro país, outro Estado, outra história, 

outro desenho cultural.” (ORLANDI, 2013, p. 180). 

2.2 A constituição das disciplinas escolares 

Neste tópico, falaremos um pouco da história, dos conceitos e de como são estabelecidas as 

disciplinas escolares, enfocando fundamentalmente a disciplina de Língua Portuguesa. 

Bittencourt (2003) trata da história das disciplinas escolares, mostrando-nos, dentre outras 

questões, o momento em que são ampliadas as pesquisas nesse campo e as concepções de 

disciplina escolar. A autora expõe que a presença das disciplinas escolares no currículo, sua 

condição de conteúdo obrigatório ou opcional e a legitimação delas por meio da escola “não 

se restringe a problemas epistemológicos ou didáticos, mas articula-se ao papel político que 

cada um desses saberes desempenha ou tende a desempenhar, dependendo da conjuntura 

                                                             
7 Grifo da autora. 
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educacional.” (BITTENCOURT, 2003, p.10). Alguns dos agentes que integram a formação 

das disciplinas escolares são: Estado, deputados, partidos políticos, associações docentes, 

comunidade escolar, professores e alunos. E, tanto na atualidade, como nos outros momentos 

da história escolar, são as ações desses agentes que determinam a legitimidade e o poder de 

uma disciplina escolar. 

Segundo Soares (2002), estudando a história da educação no Brasil, podemos observar que, 

até cerca dos anos 50, o ensino era acessível apenas às camadas privilegiadas da sociedade. E, 

com relação às aulas de Língua Portuguesa, os alunos dessas camadas chegavam à escola já 

possuindo certo domínio do dialeto de prestígio (ou “norma padrão culta”), que era o que a 

escola ensinava. A língua nesse ensino concebia-se como sistema: “ensinar português era 

ensinar a conhecer/reconhecer o sistema linguístico.” (SOARES, 2002, p. 55). O que não se 

tratava de algo inadequado, uma vez que o público atendido pela escola, nesse contexto, 

estaria familiarizado “com os padrões que a escola valoriza, ensina e quer ver aprendidos” 

(SOARES, 2002, p. 56). 

Nos anos 60, juntamente às novas condições sociopolíticas do país, uma nova concepção de 

ensino de língua portuguesa foi instituída e as camadas populares passaram a ter direito à 

escolarização, afirmando-se assim a democratização da escola. Com isso, a escola, sobretudo 

a escola pública, começou a abrigar um público diverso, cuja demanda, antes das crianças das 

classes privilegiadas, a partir de então, seria de filhos de trabalhadores. Como consequência, 

esse novo perfil de crianças que a escola passou a receber, trouxe “para as salas de aula a 

inusitada presença de padrões culturais e variantes linguísticas diferentes daqueles com que a 

escola estava habituada a receber” (SOARES, 1998, p. 56). Nesse momento histórico, 

mudaram-se, pois, as condições culturais, linguísticas e sociopolíticas para o ensino de língua 

portuguesa. 

Conforme Soares (1998; 2002) e Bittencourt (2003), nas décadas de 1970 e 1980 do século 

XX aconteceu o processo de reformulações nos currículos escolares. Com isso, passou-se a 

repensar o papel da escola em suas especificidades e “como espaço de produção de saber e 

não mero lugar de reprodução de conhecimentos impostos externamente” (BITTENCOURT, 

2003, p. 11). Tornou-se então crucial repensar a escola e seu ensino, uma vez que essa 

instituição organizada pelas elites burguesas seria ineficiente no atendimento da pluralidade 

de sujeitos provenientes de outros setores sociais, heterogêneos sob o ponto de vista 

econômico, social, étnico e cultural. Esses novos sujeitos exigiriam uma nova escola. 
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As transformações curriculares desse período deram-se com a democratização política pela 

qual passava o Brasil. Assim, foi necessário repensar as questões educacionais, pois, de 

acordo com Bittencourt (2003), os currículos produzidos  anteriormente no regime da ditadura 

militar não eram mais eficientes e o sistema educacional encontrava-se “em crise”. Surgiram, 

então, os questionamentos acerca das disciplinas escolares, considerando, principalmente, os 

objetivos e o papel social e cultural do saber elaborado para uma escola “para todos”. 

Em conformidade com Bittencourt (2003), as pesquisas sobre disciplinas escolares realizadas 

por um número relevante de pesquisadores, tanto estrangeiros quanto brasileiros, davam 

atenção às “relações de poder estabelecidas sobre o papel que desempenhavam na exclusão e 

seleção de alunos” (p. 18). Isso porque, a partir do momento em que a escolarização foi 

ampliada aos diversos setores sociais, criaram-se, incoerentemente, outros artifícios de 

marginalização. No Brasil, particularmente, esse problema era visível devido à desvalorização 

do ensino público. Nesse sentido, pesquisadores desse momento histórico da educação no 

Brasil voltaram seus focos principalmente para as relações de poder imbricadas nesse 

processo e que se refletiam na situação da escola. 

Compreendemos, conforme Soares (2002), que a escola é uma instituição burocrática cujo 

conhecimento produzido em seu quadro é também burocratizado. Primeiramente, a escola 

seleciona determinadas áreas de conhecimento – aquelas que são consideradas educativas e 

formadoras – e as converte em currículo e em disciplina, selecionando e excluindo conteúdo 

das diferentes áreas, depois ordena e sequencia esses conteúdos, “processo através do qual se 

instituem e se constituem os saberes escolares” (SOARES, 2002, p.156). 

Para entendermos a formação da disciplina curricular Língua Portuguesa, acreditamos ser 

importante identificar a concepção de disciplina escolar. Para Bittencourt (2003), essa não é 

uma tarefa simples, porque existem divergências que podem ser flagradas constantemente e, 

“mesmo em documentos oriundos de um mesmo setor educacional podem-se constatar 

tendências polêmicas e mesmo antagônicas.” (BITTENCOURT, 2003, p. 22). Assim, a autora 

exemplifica que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) compreendem as disciplinas em 

suas especificidades e autonomia epistemológicas, já os documentos que apresentam as 
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diretrizes para a formação de professores pautam-se nos pressupostos da disciplina escolar 

como “transposição didática
8
”. 

Segundo Chervel (1990, p. 64), o termo disciplina escolar surgiu no final do século XIX. 

Conforme esse autor, uma “disciplina” é, em qualquer âmbito que a encontremos, uma maneira de 

disciplinar o espírito, isto é, de estabelecer os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios 

do pensamento, do conhecimento e da arte. 

Com base nesse conceito, Chervel (1990) utiliza os termos “disciplina escolar” para se referir 

aos diferentes níveis do ensino básico escolar e “disciplina acadêmica” para dizer sobre o 

nível superior de ensino. Mas, Goodson e Forquin (1983; 1992 apud BITTENCOURT, 2003) 

ponderam que o termo “disciplina” relaciona-se mais comumente com uma forma de 

conhecimento acadêmico, enquanto o termo “matéria escolar” emprega-se para os casos do 

ensino básico. “O termo ‘matéria’ é mais neutro, mais popular, mais ‘escolar’ e mais 

‘primário’, enquanto o termo ‘disciplina’ se aplica mais aos níveis superiores dos cursos e 

implica uma ideia de exercício intelectual e de formação do espírito” (BITTENCOURT, 

2003, p. 23). 

A definição de disciplina escolar ou matéria escolar é importante, pois, a partir desse conceito 

derivam-se outras noções, como a de escola, de professor, de aprendizagem, de pedagogia etc. 

No decorrer dos anos 80, houve ainda a concepção de disciplina como “transposição 

didática”. Esse termo foi introduzido por Yves Chevallard, em 1985, para relacionar saber 

científico e saber ensinado. Com isso, cabia à didática a aproximação entre o saber erudito e o 

que deve ser ensinado na escola. Como a didática faria isso? Criando “formas de transpor o 

conhecimento científico para a escola da maneira mais adequada possível” (BITTENCOURT, 

2003, p. 24).  

No entanto, e apesar de possuir grande aceitação, essa concepção tem gerado críticas. Isso 

porque, de acordo com Bittencourt (2003, p. 25), a partir desse conceito, o conhecimento 

científico ou erudito é concebido “como uma forma de conhecimento descontextualizado do 

seu processo histórico de criação” e evidencia “a hierarquização de saberes base para a 

constituição de conhecimento para a sociedade.”.  

                                                             
8 “Um contenido de saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto de 

transformaciones adaptativas que van hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El “trabajo” que 
transforma de un objeto de saber a enseñarenun objeto de enseñanza, es denominado latransposición didáctica” 
(CHEVALLARD, Y. La transposición didáctica: Del saber sábio, al saber enseñado. Buenos Aires: Aique, 1997, p. 45).  
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Chervel (1990) coloca a escola como lugar de produção de um saber próprio, os 

conhecimentos escolares não são simplificações ou adequações de um conhecimento 

produzido externamente, ainda que existam relações entre o saber escolar e o saber científico. 

Assim, os conteúdos a serem ensinados na escola têm finalidades próprias e não decorrem dos 

objetivos do saber científico. 

Goodson (1983 apud BITTENCOURT, 2003) entende a escola como comunidade autônoma 

que sofre interferências dos professores, alunos, pessoas ligadas à administração escolar. Esse 

autor demonstra que nem sempre o que é ensinado na escola tem como base o conhecimento 

científico. 

Como bem acrescenta Bittencourt (2003), as concepções de disciplina escolar, de pedagogia e 

de escola encontram-se interligadas. Se disciplina escolar é uma produção coletiva das 

escolas, a pedagogia não pode atuar produzindo métodos para melhor adequar os conteúdos 

externos, simplificando os saberes acadêmicos para transpô-los à escola. A escola também, ou 

é concebida como um campo autônomo de produção das disciplinas, ou como instituição que 

não possui autonomia para a criação de saberes, constituindo-se apenas como um ‘lugar’ de 

reprodução. “O sucesso da escola depende de sua capacidade de melhor adaptar o 

conhecimento produzido fora dela” (p. 30). E a autora conclui: “pode-se entender a 

constituição das disciplinas e/ou matérias escolares, não de maneira evolutiva e isolada, mas 

pelos conflitos de várias naturezas de ordem religiosa e econômica e pelas relações de poder 

envolvidas” (BITTENCOURT, 2003, p. 37). 

Então, é de forma tempestuosa que as disciplinas escolares se instituem no currículo, pois há 

conflitos tanto com as orientações oficiais quanto com os conhecimentos acadêmicos. E os 

conteúdos específicos referentes às disciplinas do currículo escolar também envolvem uma 

ordem complexa: compreendem consentimentos, enfrentamentos, envolvimento de diversos 

sujeitos e instituições frente às exigências diversas que são atribuídas à escola pela sociedade, 

em épocas distintas. Nesta dissertação é nisso que acreditamos. 

2.3 Considerações sobre regulamentações do ensino de Língua Portuguesa no Brasil: do 

século XX à atualidade 

Neste tópico trataremos de apresentar um panorama da efetivação da disciplina de Língua 

Portuguesa, na forma da lei, no nosso país. Isso poderá contribuir para demonstrarmos parte 
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do processo histórico, político e social que envolveu e envolve a constituição da disciplina de 

Língua Portuguesa no ensino brasileiro. 

A década de 50 marcou um período de grandes transformações no que tange ao ensino de 

Língua Portuguesa. Porque, a partir da promulgação da Constituição de 1946, as questões 

socioculturais passaram a ser consideradas no conteúdo da disciplina e as possibilidades de 

acesso à escola começaram a ser ampliadas. Conforme Soares (1998; 2002), com a 

consolidação da democratização (em 1960), os filhos do proletariado passaram a ter espaço na 

escola, o que fez com que o número de alunos matriculados aumentasse significativamente a 

partir dos anos 60. Nesse cenário, houve a necessidade de uma reformulação dos objetivos e 

funções escolares, o que atingiu as disciplinas curriculares como o Português.  

Além disso, aumentou-se também o número de professores que passaram a ser contratados de 

forma menos seletiva, visando atender à nova demanda que se apresentava. Isso resultou na 

depreciação da função dos professores e obrigou-os a buscar estratégias de facilitação de sua 

atividade docente (SOARES, 2002). Com isso, o livro didático passou a ter papel de destaque 

em sala de aula, cabendo a ele o ofício de elaborar aulas, exercícios (de vocabulário, de 

interpretação, de redação, de gramática) e de indicar respostas “corretas” (SOARES, 1998). 

No que diz respeito ao início do século XX, é importante evidenciar a reforma do ensino 

secundário, estabelecida pelo Decreto nº 21.241, de 04 de abril de 1932, que  

[...] teve o mérito de dar organicidade ao ensino secundário, estabelecendo 

definitivamente o currículo seriado, a frequência obrigatória, dois ciclos, um 

fundamental e outro complementar, e a exigência de habilitação neles para o 
ingresso no ensino superior (ROMANELLI, 1997, p. 135). 

  

Desta forma, o ensino de língua portuguesa passou a ser obrigatório nas cinco séries do ciclo 

fundamental.  

A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) promulgada pela Portaria nº 36, de 28 de 

janeiro de 1959, ainda no século XX, contribuiu significativamente para o ensino normativo 

da língua. Com o objetivo de padronizar e simplificar os conteúdos e a nomenclatura utilizada 

no país, a NGB aconselhava, logo em seu Art. 2º, o vigor de seu conteúdo como ensino 

programático e atividades dele decorrentes nas escolas, e como suporte único para os exames 

de admissão, adaptação, habilitação e seleção.  Conforme Malfacini (2015, p. 48), 

[...] até hoje vemos as gramáticas, os livros didáticos e os programas escolares 

dividindo o ensino da Língua Portuguesa em segmentos estanques  Fonética, 

Morfologia e Sintaxe  e tendo como apêndice, respectivamente, os capítulos de 
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figuras de sintaxe, gramática histórica, ortografia, pontuação, significação das 

palavras e vícios de linguagem. 

 

De acordo com Soares (1998; 2002), a força da tradição jesuíta que persistiu do século XVI 

ao XX, talvez explique este primado da gramática. 

Avançando um pouco mais no tempo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

5692/71), promulgada no momento histórico da intervenção militar de 1964, trouxe novas 

mudanças ao ensino da disciplina “português”. Essa lei colocou a educação a serviço dos 

ideais do governo. A língua passou a ser considerada como instrumento de comunicação, com 

o foco em seu uso, ou seja, a expressão da cultura brasileira foi inserida no currículo. Nesse 

período, a denominação da disciplina “português” foi modificada para comunicação e 

expressão, nas séries iniciais; comunicação em língua portuguesa, nas séries finais; no 2º grau 

(ensino médio de agora), língua portuguesa e literatura brasileira. Com isso, teve-se como 

objetivo de ensino questões utilitárias e pragmáticas e o aluno passou a ser considerado como 

um sujeito emissor e receptor de diversos códigos verbais e não verbais. Nesse momento, a 

gramática perdeu a sua força no espaço pedagógico e a linguagem oral, em seu uso cotidiano, 

começou a ser fortalecida ao receber atenção nos livros didáticos. A língua como 

comunicação sobressaiu-se sobre “a concepção de língua como sistema, prevalente até então 

no ensino de gramática, e a concepção de língua como expressão estética, prevalente 

inicialmente no ensino da retórica e da poética” (SOARES, 2002, p. 169). 

Mas, de acordo com Soares (2002), essa nova proposta fugiu totalmente da tradição do ensino 

de língua portuguesa, sofreu severas críticas e não trouxe resultados positivos à aprendizagem 

de LP e, talvez por isso, não tenha sido bem sucedida. E isso fez com que se resgatasse a 

velha denominação: “português”, para a disciplina escolar de ensino fundamental e médio, 

pelo Conselho Federal de Educação nos anos 80. Naquele momento, o cenário político do país 

passava por um processo de redemocratização, portanto, não mais se justificava que o ensino 

de LP fosse pautado em um contexto político e ideológico sem credibilidade. 

Nesse período, meados dos anos 80, novas teorias linguísticas começavam a chegar ao Brasil. 

A Linguística Aplicada ao ensino do Português, com as vertentes da Sociolinguística, 

Psicolinguística, Linguística Textual, Pragmática e Análise do Discurso, foi inserida no 

âmbito do ensino de língua no país, influenciando-o positivamente (MATÊNCIO, 2001).  

Em 1985 deu-se o fim do período militar e em 1988 foi instituída uma nova Constituição 

brasileira que passou a reconhecer a Língua Portuguesa como a língua nacional, mas que 
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também reconheceu as línguas indígenas (cf. Art. 231. CF/1988). Nesse cenário, a sociedade 

começava a passar por mudanças aliada a essas contribuições das pesquisas na área da 

Linguística. 

Soares (2002) entende que, primeiramente, a Sociolinguística teve o papel relevante de 

mostrar que existem diferenças entre o “padrão culto” e as variantes linguísticas faladas pelos 

alunos. Esse alerta exigiu dos professores uma nova postura frente ao ensino de língua, 

porque a heterogeneidade linguística na sala de aula impôs novos conteúdos e metodologias 

de ensino diversas. Em segundo lugar, a Linguística, quando começou a realizar estudos sobre 

a descrição do português escrito e falado, tentou fazer com que a concepção prescritivista da 

língua
9
 fosse substituída por um estudo mais reflexivo sobre seu uso. Os estudos linguísticos 

trouxeram o alerta para um novo conceito da natureza e do conteúdo de ensino da língua. Em 

terceiro plano, a Linguística Textual esclareceu a necessidade de que a gramática não 

permanecesse limitada às estruturas fonológicas, morfológicas e sintáticas, já que se havia 

entendido que o texto deveria ser objeto de estudo no ensino, tanto em sua modalidade oral 

quanto escrita. Isso possibilitou que a Semântica também ganhasse espaço nos manuais 

didáticos. Além disso, a Pragmática e a Análise do Discurso tiveram papel relevante na 

percepção de língua como enunciação, integrando “as relações da língua com aqueles que a 

utilizam, com o contexto em que é utilizada, com as condições sociais e históricas de sua 

utilização" (SOARES, 2002, p. 173). 

Mas, segundo Malfacini (2015), ainda hoje o ensino de língua portuguesa possui raízes na 

tradição, ou seja, parece que não houve uma mudança efetiva. Porém, devido às incoerências 

no conteúdo e na metodologia do ensino, a preocupação com as variedades linguísticas veio à 

baila a partir da década de 60, primeiramente, com relação ao ensino superior, que introduziu 

nos cursos de Letras as ciências linguísticas (MATÊNCIO, 2001). Como consequência disso, 

conforme Malfacini (2015), a Linguística Aplicada chegou às escolas nos anos 80, 

principalmente por meio de suas ramificações (Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística 

Textual, Pragmática e Análise do Discurso). Todavia, é preciso investigarmos se as pesquisas 

no campo da linguística têm contemplado de fato o ensino de língua portuguesa na educação 

básica, para além das teorias.   

No final do século XX, foram estabelecidos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Esses documentos apresentam como proposta um currículo que visa à construção de 

                                                             
9 Conceito a partir do qual se entendia que apenas a gramática da língua escrita deveria ser considerada no ensino. 
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competências e habilidades básicas - em detrimento do acúmulo de esquemas resolutivos pré-

definidos - abordando questões que se relacionam com a vida dos alunos. A Língua 

Portuguesa possui prioridade “como língua materna geradora de significação e integradora da 

organização do mundo e da própria interioridade” (PCN, 1999, p. 33). Nesse sentido, 

pensando-se na formação de bons leitores e produtores de textos enquanto condição ao 

exercício da cidadania - uma vez que essa formação é a que possibilita ao sujeito posicionar-

se crítica e autonomamente - o letramento
10

 tornou-se um quesito essencial (SOARES, 1998; 

MARCUSCHI, 2007).  

Para que seja possível se formar esse sujeito que é autônomo, bom leitor, bom produtor de 

textos, apto à cidadania, é necessário que a variação linguística seja objeto e objetivo a ser 

tratado no ensino de língua portuguesa, porque 

[...] uma educação linguística voltada para a construção da cidadania numa 

sociedade verdadeiramente democrática não pode desconsiderar que os modos de 

falar dos diferentes grupos sociais constituem elementos fundamentais da identidade 

cultural da comunidade e dos indivíduos particulares [...] – é preciso mostrar em 

sala de aula e fora dela, que a língua varia tanto quanto a sociedade varia, que 

existem muitas maneiras de dizer a mesma coisa e que todas correspondem a usos 

diferenciados e eficazes dos recursos que o idioma oferece a seus falantes; também é 
preciso evitar a prática distorcida de apresentar a variação como se ela existisse 

apenas nos meios rurais ou menos escolarizados, como se também não houvesse 

variação (e mudança) linguística entre os falantes urbanos, socialmente prestigiados 

e altamente escolarizados, inclusive nos gêneros escritos mais monitorados 

(BAGNO, 2007, p. 16). 

 

Nesse processo, acreditamos que o ensino orientado predominantemente pelos manuais 

didáticos - seja por exigência dos pais de alunos e da escola, seja pela razão de o livro didático 

ser, muitas vezes, o único material disponível - pode, ao mesmo tempo em que contribui para 

o trabalho do professor, também restringi-lo, porque quando se tem esse suporte como 

material exclusivo, o ensino-aprendizagem formal tende a se configurar sob um discurso 

assertivo (CARMAGNANI, 1999). Dessa forma, professores e alunos ficam “presos” às 

informações contidas nesses manuais; os conteúdos e exercícios são apresentados, muitas 

vezes, pautando-se em respostas objetivas e “corretas”. Isso pode ser limitador à atuação 

docente e, consequentemente, às possibilidades de desenvolvimento linguístico e cognitivo 

dos alunos. Deste modo, ainda que o professor queira, dificilmente ele consegue transcender 

                                                             
10 O letramento envolve as mais diversas práticas da escrita na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima da escrita 
(...), até uma apropriação profunda (...). Letrado é o indivíduo que participa de forma significativa de eventos de letramento e 
não apenas o que faz o uso formal da escrita. A escrita é, pois, uma manifestação do letramento como atividade de 
textualização (MARCUSCHI, 2007, p. 25). 
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ao saber dado, em virtude da maneira restrita com que, geralmente, os conteúdos e exercícios 

são tratados nos livros e apostilas.  

2.4 Diversidade e preconceito linguístico 

Nesta seção apresentaremos alguns fatores que contribuíram e contribuem à diversidade e ao 

preconceito linguístico. Essa reflexão nos ajudará a entender um pouco mais sobre os 

obstáculos em torno do tratamento da variação linguística no nosso ensino escolar de Língua 

Portuguesa. 

Faraco (2016) evidencia que, quando Portugal se expandiu maritimamente, chegando ao 

Brasil na segunda metade século XVI, sua presença nessa terra “descoberta” sustentou-se pela 

ocupação agrícola do nosso país. Primeiramente, houve uma economia de coleta do pau-brasil 

por meio da exploração do trabalho indígena que, depois, foi transformada numa intensa 

economia de produção açucareira baseada no trabalho escravo. Para atender às demandas 

dessa atividade, Portugal utilizou trabalho escravo tanto dos índios nativos, quanto das 

pessoas que foram trazidas de países africanos e colocadas em situação de escravidão. Isso fez 

do Brasil uma verdadeira “colônia de exploração e povoamento” (FARACO, 2016, p. 59).  

Nesse sentido, em solo brasileiro, a língua portuguesa de Portugal entrou em contato com as 

inúmeras línguas indígenas e africanas (LUCCHESI, 2015). Além disso, a partir do século 

XIX, muitos estrangeiros começaram a migrar para o Brasil, em especial para as regiões Sul e 

Sudeste. Esse processo de movimentação e de contato forçado, ou não, entre essas diversas 

línguas - indígenas, africanas, portuguesa e de imigrantes - representa uma dentre tantas 

questões sociais que contribuíram e contribuem para a variação e formação do que hoje, no 

Brasil, chamamos de Língua Portuguesa. Assim, podemos falar, então, de uma língua 

histórica, cultural e socialmente heterogênea. 

De acordo com Faraco (2016, p. 71), desse contato entre diferentes povos e da 

“reconfiguração acentuada das relações sociais (e linguísticas)” surgiram diversas ocorrências 

linguísticas. E, por volta de 1720, a atitude primeira dos portugueses com relação a isso foi a 

de “defender” a “pureza” da sua língua contra os “falares bárbaros”, como forma de manter o 

poder dos estratos dominantes. Ou seja, iniciava-se desde aí o processo de distinção social a 

partir da criação de uma língua imaginária, aquela que, conforme Orlandi (2009, p. 18), é uma 

idealização uniformizadora que paira sobre a diversidade concreta e fluida. No sentido de 

enaltecer e de legitimar a língua portuguesa que era usada pela nobreza como língua 



28 
 

 
 
 

homogênea e, também, empenhados em “europeizar” e “civilizar” o Brasil, os portugueses 

redigiram diversos documentos a partir dos quais afirmavam a superioridade da Língua 

Portuguesa de Portugal. Assim, “os segmentos dominantes vêm fazendo, há pelo menos 

duzentos e cinquenta anos, um esforço para criar e sedimentar um imaginário que apague a 

diferença, numa tentativa de uniformizar e homogeneizar o que é heterogêneo e complexo.” 

(FARACO, 2016, p. 152). 

No Brasil Colônia, a língua “certa”, a que os brasileiros deveriam respeitar, morava em 

Lisboa. No Brasil contemporâneo, essa língua imaginária passou a residir em outro lugar, que 

é “um território etéreo, uma indistinta Terra da Promissão idiomática, que, no senso comum, 

ora atende pelo nome de Gramática, ora pelo nome de Norma Culta” (FARACO, 2016, 

p.174, grifos do autor). Hoje, esses instrumentos servem como palavra de autoridade 

principalmente na desclassificação de falantes e em penalizações nos exames de escolaridade 

(FARACO, 2008).  

Verifica-se, assim, que desse ensino impositivo de manuais sobre regras da língua “resultam 

graves problemas para o ensino de língua no Brasil” (FARACO, 2016, p. 175). Isso porque o 

aluno provavelmente não sente segurança em produzir argumentos orais e principalmente 

escritos, uma vez que pode não lhe ser motivador produzir algo em função de uma correção 

escolar que parte do princípio de uma língua imaginária. Essa língua, sendo apresentada ao 

aluno “como espaço etéreo (e, de certa forma, inalcançável) da ‘verdade’, da ‘correção’ e da 

‘pureza’ idiomática” (p.176), é certamente uma estrutura muito distante da sua experiência de 

falante. Portanto, conforme Faraco (2016, p. 221), “numa sociedade ainda polarizada 

econômica e culturalmente, a variação linguística continua sendo um forte marcador social de 

diferenças”. 

2. 5 Norma e ensino 

Neste tópico falaremos, sucintamente, da questão que envolve gramática, norma, uso e ensino, 

sobretudo norma e ensino da língua. Mais adiante, no próximo capítulo, trataremos mais 

detalhadamente das concepções e discrepâncias que envolvem norma, e de como isso atinge o 

ensino de Língua Portuguesa. 

Para uma visão de língua heterogênea, histórica e socialmente constituída (NEVES, 2003; 

MARTINS, VIEIRA, TAVARES, 2014) é importante levarmos em consideração os conceitos 
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de gramática, norma e uso contidos em Neves (2003), por serem indispensáveis ao 

tratamento das variações linguísticas. Cyranka (2014) entende que a falta de clareza sobre a 

diferença entre esses conceitos pode ser a principal razão das equivocadas interpretações 

sobre certo e errado na língua portuguesa.  

A gramática normativa, para Neves (2003), mais do que o conceito radicado no senso comum, 

o de gramática como “o conjunto de regras” para “falar bem” e “escrever bem”, compreende 

o que “não reflete a verdade das coisas” (p. 30). Essa afirmação indica que essa gramática, 

uma vez que não trabalha com os usos reais da língua pelo falante, não possibilita que o aluno 

reflita e compreenda a língua como fenômeno diversificado, naturalmente sujeito à variação 

(CYRANKA, 2014).   

No que tange à norma e ao uso, há duas definições em Neves (2003) e Faraco (2008): a 

primeira é a de norma como modalidade linguística tida como usual, comum na sociedade, 

porque é inserida a partir de usos gerais, em que o uso erudito é mais bem aceito do que o uso 

“vulgar” e tem relação com língua e fala. Essa norma, Faraco (2008, p. 71-72) denomina de 

norma culta/comum/standard, trata-se da norma que, conforme o autor, representa a maneira 

como a parcela “culta” da população – aquela que mora nos centros urbanos e possui nível 

superior de escolaridade - comporta-se no momento da fala monitorada. É a norma 

privilegiada de registro, estudo e cultivo sociocultural. 

A segunda definição de norma apresentada pelos dois autores (NEVES, 2003; FARACO, 

2008) é a de norma como regra, como um sistema normativo em que há uma modalidade de 

maior prestígio imposta a todos e que em nada tem a ver com os usos reais de um falante, 

trata-se de uma compreensão de língua uniforme e estável que, de fato, não é utilizada na fala 

de ninguém. Para Faraco (2008), essa é a norma-padrão, que não é propriamente uma 

variedade da língua, mas “um construto sócio-histórico que serve de referência para estimular 

um processo de uniformização e apagamento de marcas dialetais” (p. 72-73). 

Por conseguinte, para uma melhor compreensão sobre a natureza da língua, Coseriu (1979 

apud DUARTE, 2001) desenvolveu a teoria Sistema, Norma e Fala. Para esse autor, a 

linguagem é um fenômeno dinâmico construído a partir de atos concretos. Assim, o papel do 

indivíduo e da coletividade é condição inerente à conformação da linguagem. Nesse sentido, 

Coseriu (1979 apud DUARTE, 2001, p. 160) distingue fala, norma e sistema:  

A fala seria a realização individual concreta da norma, a norma, por sua vez, a 

realização coletiva do sistema, e que conteria elementos do próprio sistema e 
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elementos funcionalmente não-pertinentes, porém normais no falar de uma 

comunidade concreta, e a língua, sistema abstrato formal, conteria as oposições 

funcionais possíveis e disponíveis.  

 

É, pois, a norma, baseando-nos em Coseriu (1979 apud DUARTE, 2001), aquilo que se dá 

com o uso, a repetição e a aceitação por um determinado grupo linguístico, isto é, a norma 

define aquilo que é permitido, preservando o que é comum a todos desse grupo e elimina o 

que é manifestação individual do falante. A norma é impositiva. 

Esses conceitos colocam o “bom uso” da língua no centro dos estudos da língua portuguesa, e 

o professor precisa ter muito cuidado para não gerar preconceito ou cair no autoritarismo, 

dificultando o desenvolvimento cognitivo do aluno. Isso porque à escola cabe propiciar o 

acesso ao uso autônomo da linguagem, visando ao desenvolvimento da competência 

comunicativa dos alunos, e isso inclui trabalhar as múltiplas possibilidades de usos de uma 

língua (BRASIL, 1998; MINAS GERAIS, 2007), partindo do conhecimento já adquirido pelo 

discente, o comum à sua comunidade de fala, para se chegar ao registro de maior prestígio 

linguístico. E isso deve ser feito, conforme Neves (2003, p. 157), “dentro do princípio de que 

a [norma culta] é um uso linguístico tão natural e legítimo quanto qualquer outro”. Assim 

sendo, o tratamento dado às ocorrências de variação linguística envolve todos os registros da 

língua, e não é legítimo trabalhar com noção de certo e errado quando há variedades 

linguísticas possíveis acontecendo em um completo processo de interação verbal, ou seja, em 

situações verdadeiras de comunicação.  

A Sociolinguística, de acordo com Camacho (2013), abrange uma grande variedade de 

assuntos no estudo da linguagem em uso no contexto social. Por isso, com esta pesquisa 

pretendemos trabalhar principalmente com conceitos desse campo de conhecimento, 

entendendo principalmente, conforme Labov (2008), que a variável é uma unidade estrutural 

e que a ausência de variação e de estruturas heterogêneas é que seria disfuncional na língua. 

Então não se pode dizer que a variação é uma realização desordenada e errada na língua, na 

verdade ela é regular e frequente. Por isso é preciso que os professores saibam agir frente aos 

chamados “erros de português”, pois eles são “simplesmente diferenças
11

 entre variedades da 

língua” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 37). E esses “erros” delineiam o lugar do aluno na 

sociedade. Portanto, a imposição da norma culta ou padrão não leva em consideração as 

realizações do aprendiz, ou seja, não considera a sua identidade de grupo. 

                                                             
11 Grifo da autora. 
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Nesse sentido, as variações linguísticas devem ser consideradas no ensino de LP, não se 

tendendo a pensar que linguisticamente tudo o que comunica é certo e que não existe erro. 

Acreditamos, no entanto, que é função do professor elaborar atividades e discussões que 

levem o aluno a refletir sobre a língua - que é social, histórica e heterogênea – e seu 

funcionamento, preparando esse aluno para a compreensão crítica da sociedade e fazendo-o 

perceber que é possível fazer uso de diversas variedades do português, adequando essa 

diversidade de uso aos diferentes contextos sociais de interação verbal. Isto posto, 

compreendemos que o tratamento dado à variação linguística é decisivo à inserção do 

estudante em situações efetivas de comunicação.  Porque regras de uso da norma-padrão são 

forjadas e, diante delas, “o próprio aluno verifica [...] que elas não pertencem ao seu cotidiano 

linguístico” (MENDES & LEAL, 2012). 
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3 PCN e CBC: DOCUMENTOS QUE NORTEIAM O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA 
 

O contexto que é mais próximo do aluno e mais facilmente explorável para dar 

significado aos conteúdos da aprendizagem é o da vida pessoal, cotidiano e 
convivência. O aluno vive num mundo de fatos regidos pelas leis naturais e está 

imerso num universo de relações sociais(BRASIL, 2000, p. 81, grifos dos autores). 

 

Neste capítulo apresentaremos a forma como os documentos oficiais (PCN e CBC) 

compreendem a variação linguística no âmbito do ensino de Língua Portuguesa na educação 

básica. 

3.1 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

Nesta seção, teceremos considerações sobre a forma como a variação linguística é colocada 

em questão no âmbito da política educacional brasileira, para os ensinos fundamental II e 

médio. Para isso, faremos um recorte analítico das propostas contidas nos principais 

documentos de orientação educacional em esfera nacional, os PCN, enfocando os movimentos 

no interior da LP, no ensino-aprendizagem escolar. 

3.1.2 PCN: Ensino Médio 

Com a reforma curricular do Ensino Médio, entendendo “os conhecimentos cada vez mais 

imbricados aos conhecedores, seja no campo técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano 

da vida social” (BRASIL, 2000, p. 18)
12

, o conhecimento escolar passou a ser dividido em 

três áreas. Nesse contexto, os conhecimentos acerca da Língua Portuguesa ficaram inseridos 

na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A base dessa organização por áreas, de 

acordo com o documento, é a reunião de conhecimentos que compartilham objetos de estudo 

e, por isso, comunicam-se “criando condições para que a prática escolar se desenvolva numa 

perspectiva de interdisciplinaridade” (BRASIL, 2000, p. 19), assegurando uma educação de 

base científica e tecnológica. 

O texto do documento que se refere à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

estrutura-se em fundamentação teórica da área, orientações quanto à seleção de conteúdos e 

métodos a serem desenvolvidos na disciplina e nas competências e habilidades que os 

alunos deverão ter construído ao longo da Educação Básica. Mas, a nossa análise se 

                                                             
12 Os Parâmetros Curriculares Nacionais são documentos cujo produto final se deu no ano de 2000, mas que percorreu um 
caminho histórico e decisivo, iniciando-se em 1996, com a participação coletiva de diversas pessoas, o que motivou a 
elaboração de diferentes versões, até a versão que ora estamos estudando. 
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debruçará sobre a disciplina de Língua Portuguesa, especificamente sobre os 

direcionamentos relacionados ao fenômeno da variação linguística nesse ensino.  

O documento tem conformidade com a proposta para o Ensino Médio, cuja diretriz está 

registrada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e no Parecer do 

Conselho Nacional da Educação/Câmara de Educação Básica nº 15/98. “As diretrizes têm 

como referência a perspectiva de criar uma escola média com identidade, que atenda às 

expectativas de formação escolar dos alunos para o mundo contemporâneo” (BRASIL, 

2000, p. 4). 

Por essa perspectiva, os Parâmetros apresentam como preocupação principal o respeito à 

diversidade, como um todo, na escola. Isso porque o objetivo maior do texto é a escola, já 

que esse é o espaço onde se darão os desdobramentos do documento: é o local onde se 

delimitam o sucesso, ou não, das proposições dadas.  

Afirma-se, por meio do texto que, “cabe ao leitor entender que o documento é de natureza 

indicativa e interpretativa, propondo a interatividade, o diálogo, a construção de significados 

na, pela e com a linguagem.” (BRASIL, 2000, p. 4) 

De acordo com os PCN, as propostas de mudanças qualitativas para o processo de ensino-

aprendizagem no nível médio pretendem que o aluno possa participar do mundo social, 

incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos estudos (BRASIL, 2000). Para 

que o aluno alcance essas competências, é preciso que a escola trabalhe de forma sistemática 

e organizada com a linguagem. 

No texto dos PCN, a linguagem é considerada como a capacidade essencialmente humana 

de “articular significados coletivos e compartilhá-los, em sistemas arbitrários de 

representação, que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em 

sociedade” (BRASIL, 2000, p. 5). Em consonância com o documento, a produção de sentido 

é o motivo primordial de todo ato de linguagem; a interação é o seu maior objetivo. Assim, a 

língua é o produto humano e social “que organiza e ordena de forma articulada os dados das 

experiências comuns aos membros de determinada comunidade linguística” (BRASIL, 2000, 

p. 5). 

Nesse sentido, a linguagem verbal possui inúmeras possibilidades de realização, por meio 

dela o ser humano representa, organiza e transmite o pensamento. Ela é “produto e 

produtora da cultura e da comunicação social” (BRASIL, 2000, p. 5), ou seja, a linguagem 
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influencia o sujeito enquanto é influenciada por ele; o sujeito constitui-se nela ao passo que 

a constitui. Esse sujeito é aquele que compõe determinado espaço social, seus costumes, 

suas regras, sua forma de organização (BRASIL, 2000, p. 5-6).  

No documento sob análise, a linguagem é concebida, pois, como um fenômeno 

interacionista e que se pauta, portanto, nos gêneros textuais. Tendo como base essa noção, a 

língua é um sistema que se (re)cria em seus usos sociais – situações reais de comunicação – 

nas modalidades escrita e oral. Sendo assim, os PCN não tomam como base a língua como 

sistema estável de que o falante precisa se apropriar para fazer uso na atividade verbal, 

muito pelo contrário, a concepção de língua postulada nesses documentos possui caráter 

dialógico
13

. 

Nesse contexto, a linguagem enquanto interação, segundo Bakhtin (1999 [1979]), se 

caracteriza como um processo de evolução ininterrupto, fato que se constitui a partir da 

interação verbal social dos locutores. A língua, enquanto um fenômeno naturalmente 

sociológico varia, se modifica e evolui. Por essa perspectiva e conforme os documentos, a 

característica dialógica das linguagens “impõe uma visão muito além do ato comunicativo 

superficial e imediato. Os significados embutidos em cada particularidade devem ser 

recuperados pelo estudo histórico, social e cultural dos símbolos que permeiam o cotidiano 

(BRASIL, 2000, p. 6)”. 

Entendemos, de acordo com os Parâmetros Curriculares, que a linguagem é estruturada nas 

práticas sociais em que há produção simultânea de sentidos e os interlocutores compartilham 

e negociam códigos (normas). Nesses sentidos partilhados por meio das “relações 

comunicativas de conhecimento e reconhecimento, códigos [combinações e escolhas 

discursivas, gramaticais, lexicais etc.], símbolos que estão em uso [...] são gerados e 

transformados e representações são convencionadas e padronizadas.” (BRASIL, 2000, p. 6).  

 Por este ângulo, o documento que regulamenta o ensino de Língua Portuguesa no país 

apresenta-nos as competências a serem desenvolvidas com os alunos durante o Ensino 

Médio. Conforme o texto, a proposta não tem como intuito reduzir os conhecimentos, mas 

traçar limites necessários e decisivos à participação do sujeito na vida social. 

No que diz respeito ao tratamento da diversidade da língua, conforme os PCN, o trabalho 

                                                             
13 Para Bakhtin (1999 [1979], p. 123), teórico que expõe o caráter dialógico da linguagem, os enunciados da língua em uso 
encontram-se interligados a outros enunciados que foram proferidos anteriormente e servirão aos que virão depois, e a 
mensagem enunciada é vinculada a quem se destina, não pode ser desvinculada dos seus interlocutores; assim, os enunciados 
não são formas isoladas. 
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apenas com o aspecto formal separa o aprendiz do caráter social da linguagem. Por isso, é 

necessário considerar a visão de mundo que é apresentada pelo aluno por meio da 

linguagem, uma vez que, para além dos aspectos formais, há na sua linguagem, significados 

e significações. Os documentos preconizam que “a abordagem da norma-padrão deve 

considerar a sua representatividade, como variante linguística de determinado grupo social, e 

o valor atribuído a ela, no contexto das legitimações sociais” (BRASIL, 2000, p. 7). 

Com esse intuito, à escola cabe analisar os processos históricos, buscando entender as 

relações que estabelecem com o presente, isso porque o conhecimento não é imediato, há 

sempre as experiências constituídas antes que interferem no agora e no depois. O 

conhecimento socialmente instituído tem “por trás de si uma história de lutas classificatórias 

que devem ser revistas no âmbito escolar” (BRASIL, 2000, p. 7). Dessa forma, conforme os 

PCN, pode ser possível começar a reconhecer o lugar de cada sujeito no processo histórico.  

Assim sendo, esses documentos pretendem que a linguagem seja apreendida de forma 

reflexiva e analítica, com o propósito de que o aluno entenda os motivos de determinada 

manifestação ser mais bem aceita em detrimento de outras, compreendendo os diferentes 

usos, seus valores e que há interesses e poder no processo histórico e social constituintes da 

linguagem. Essa consciência pode permitir ao estudante superar e transformar os sentidos 

difundidos, conforme se afirmam nos PCN. 

Outra competência que consideramos importante de ser destacada a fim de refletirmos a 

diversidade da língua[gem] no ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa, é esta: “respeitar 

e preservar as diferentes manifestações da linguagem utilizadas por diferentes grupos 

sociais, em suas esferas de socialização” (BRASIL, 2000, p. 9). Como há diferentes esferas 

sociais, há também várias manifestações de linguagens, o aluno deve conhecer essas 

manifestações e respeitá-las, criando elos entre elas. No caso do ensino/aprendizagem de 

Língua Portuguesa, em consonância com os Parâmetros, o aluno precisa ser instigado a 

comparar a variedade padrão da língua com outras variedades, que são também legítimas. 

Conforme os PCN, não se pode anular a diversidade, é necessário que o aluno perceba que 

as diferentes manifestações podem coexistir, entendendo que a sua linguagem é tão legítima 

quanto as demais. 

Segundo as propostas dos PCN, o ensino de LP deve partir da ideia de que as relações 

linguísticas não são uniformes; de que a competência linguística é delimitada pelas 

condições de produção/interpretação dos enunciados, que consideram os contextos de uso da 
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língua; de que a língua é um código legislativo e também comunicativo. Essas ideias 

indicam que não basta dominar as regras, elas são restritas e não garantem êxito na 

comunicação: “algumas situações de fala e escrita podem inclusive produzir o silêncio 

daquele que se sente pouco à vontade no ato interlocutivo” (BRASIL, 2000, p. 11). Assim, 

não se espera que o aluno do Ensino Médio domine única e simplesmente o aspecto técnico 

de uso da língua, ou seja, que ele tenha um domínio exclusivo da língua que tem 

legitimidade pela norma-padrão para desenvolver sua competência linguística. Para isso é 

necessário mais: ele precisa saber utilizar a língua nas diversas situações sociais 

comunicativas (BRASIL, 2000). 

Ainda, no que se refere às competências e habilidades do contexto sociocultural, é esperado 

que o aluno respeite e preserve as manifestações da linguagem utilizadas por diferentes 

grupos sociais em suas esferas de socialização, construindo categorias de diferenciação, 

apreciação e criação (BRASIL, 2000, p. 9-10). 

Essas postulações dos PCN têm como fonte de apoio as teorias mais recentes, que foram 

pensadas nas últimas décadas, envolvendo o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa 

e o papel por ela ocupado no âmbito social e cultural, e pensando a disciplina sob o prisma 

interdisciplinar.  

O principal eixo das propostas de ensino institucional da língua nesses documentos é o 

estudo da língua em uso na vida e na sociedade, intentando, pois, que a sala de aula de LP 

seja um espaço onde os alunos realmente possam se expressar. 

Os PCN foram criados sob essa visão para servirem como preceito na organização do novo 

currículo da disciplina no Ensino Médio. E, a partir desse currículo, as ações devem ser 

orientadas levando-se em conta o conhecimento que o aluno possui, para se chegar ao que 

ele ainda não domina. Para isso, a finalidade das ações deve ser “um saber linguístico 

amplo, tendo a comunicação como base das ações” (BRASIL, 2000. p. 17). A comunicação, 

nesse aspecto, é percebida como um mecanismo “de construção de significados em que o 

sujeito interage socialmente, usando a língua como instrumento que o define como pessoa 

entre pessoas” (BRASIL, 2000, p. 17), e a língua concebida como linguagem ‘que constrói e 

desconstrói’ significados sociais” (BRASIL, 2000, p. 17.). Como bem especificam os PCN, 

o trabalho com ensino-aprendizagem de LP precisa perceber “a língua situada no 

emaranhado das relações humanas, nas quais o aluno está presente e mergulhado.” 

(BRASIL, 2000, p. 17). 
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Sendo assim e com base no Art. 22 da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, em que se fala 

sobre os objetivos da Educação Básica, a finalidade da disciplina de Língua Portuguesa é 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos superiores” (cf. art. 

22 da LDB/96).  Então, para que esse desenvolvimento aconteça, a inclusão curricular da 

disciplina de LP pretende um diagnóstico como ponto de partida para o seu ensino, 

entendendo que o aluno possui um saber de língua, um conhecimento que muitas vezes não 

é legitimado pelos manuais (livros didáticos, gramáticas etc.). Mas é um saber legítimo, e é 

por ele que o aluno pode se mostrar, porque, esse saber pessoal da língua, é a sua expressão 

cultural. Conforme os documentos, essa metodologia de verificar o saber linguístico do 

aluno como maneira de pensar o que será trabalhado configura um caráter 

sociointeracionista de trabalho com o ensino de língua.  

Os PCN postulam que o processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio precisa ter a visão de que a linguagem verbal se trata de uma “construção humana e 

histórica de um sistema linguístico e comunicativo em determinados contextos” (BRASIL, 

2000, p. 17). Portanto, em seu espaço sociocultural, o homem, com seus sistemas simbólicos 

e comunicativos, é que dá origem à linguagem verbal. 

Para essa forma de trabalho com a linguagem verbal, no Ensino Médio o texto é tomado 

como unidade básica de ensino, “compreendido como a fala e o discurso que se produz, e a 

função comunicativa, o principal eixo de sua atualização e a razão do ato linguístico” 

(BRASIL, 2000, p. 18). E o aluno é aquele que produz textos orais e escritos, por meio dos 

quais se expressa, se constitui e deve ser compreendido.  

A concepção de ensino/aprendizagem abarcada pelos PCN considera a linguagem como 

naturalmente social e interativa, pois pensa em seu uso efetivo, indo de encontro ao ensino 

tradicional, que é prescritivo e não considera o uso. Com isso, o professor deve ter como 

objetivo desenvolver e sistematizar a linguagem interiorizada pelo aluno, incentivando a 

verbalização da mesma e o domínio de outras utilizadas em diferentes esferas sociais 

(BRASIL, 2000). A linguagem do aluno precisa ser o centro das ações em sala de aula. 

Os PCN não foram parâmetros criados para se oporem ao ensino gramatical, mas são 

parâmetros que pretendem que se faça refletir em como ensinar gramática, tendo como 

finalidade o ato comunicativo e não a classificação de termos gramaticais em frases 

deslocadas do texto, em um “ensino” que isola a língua do ato interlocutivo.  



38 
 

 
 
 

Diante do exposto, ao final do Ensino Médio no mínimo é esperado que o aluno, no que 

concerne à pluralidade da língua viva considere “a Língua Portuguesa como fonte de 

legitimação de acordos e condutas sociais e como representação simbólica de experiências 

humanas” (BRASIL, 2000, p. 20), como sentir, pensar e agir na vida social. Isso porque a 

linguagem verbal não é uniforme, ela é constructo e construção daquele que a utiliza. Por 

meio da linguagem, o aluno interage socialmente, gerando sentidos e significados e, mesmo 

utilizando uma mesma língua, ela varia na produção e na interpretação, segundo os PCN. A 

exigência a partir desses documentos é a de que a escola permita ao aluno se expressar 

verbalmente, criando um espaço de construção e legitimação da diversidade. Pois “aprender 

a conviver com as diferenças, reconhecê-las como legítimas e saber defendê-las em espaço 

público fará com que o aluno reconstrua sua autoestima” (BRASIL, 2000, p. 20). 

Conforme os PCN, o uso da língua exige competências cognitivas complexas, emocionais e 

comunicativas, pois esse uso é social, o que lhe confere natureza não linear, uma vez que gera 

um emaranhado de significados. Nesse processo, o sujeito da linguagem é único, assim como 

a situação de produção. 

Os documentos não especificam conteúdos, não prescrevem normas: “os conteúdos 

tradicionais foram incorporados por uma perspectiva maior, que é a linguagem, entendida 

como um espaço dialógico, em que os locutores se comunicam.” (BRASIL, 2000, p. 23). 

3.1.3 PCN: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental
14

 

caracterizam e apresentam objetivos específicos ao ensino de LP. Esse documento divide-se 

em duas partes, na primeira parte tem-se a apresentação da área de Língua Portuguesa e, na 

segunda parte, a especificação do ensino de LP para o terceiro e quarto ciclos do EFII. 

Assim sendo, ressaltamos que o nosso estudo teve como análise prática, especificamente, o 

quarto ciclo desse nível de ensino. Por isso, nesta análise, faremos um recorte para tratar da 

concepção proposta no documento para o trabalho com as variedades da língua no seu 

ensino/aprendizagem. A escola deve considerar esses Parâmetros, uma vez que eles foram 

constituídos para servir de referência à elaboração dos currículos escolares no ensino 

fundamental. 

Esses Parâmetros para o nível fundamental de ensino surgiram da discussão acerca da 

                                                             
14 Esse documento foi publicado em 1998 e tem abrangência nacional, o que implica afirmar que ele é referência para a 
elaboração dos currículos escolares em todo o país. 
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necessidade de reorganização do Ensino Fundamental no Brasil, que se impôs, conforme 

discutimos no capítulo anterior, pelo processo de universalização da educação, em meados 

do século XX, período que marcou o processo de democratização das oportunidades 

educacionais. 

Afirma-se nesses documentos que dominar a linguagem, enquanto atividade cognitiva e 

discursiva, e a língua, enquanto sistema simbólico utilizado por uma comunidade linguística 

são bases para o exercício da cidadania e para a participação social. E à escola cabe a função 

de possibilitar que o aluno desenvolva essas competências linguísticas, para que, ao fim do 

ensino fundamental, ele seja capaz “de interpretar diferentes textos que circulam 

socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais 

variadas situações” (BRASIL, 1998, p. 19).  

Nesse contexto, entende-se linguagem como “ação interindividual orientada por uma 

finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história” 

(BRASIL, 1998, p. 20). 

Sendo assim, a linguagem é viva, dinâmica, varia, muda, mas também tem tradição; e a 

língua é definida como um “sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a 

homens e mulheres significar o mundo e a sociedade” (BRASIL, 1998, p. 20).  

O objeto de ensino considerado nos PCN é o texto. O objetivo do trabalho com o texto, no 

ensino fundamental, é o desenvolvimento da competência discursiva pelo aluno. Essa 

competência discursiva, de acordo com os documentos, é fundamentalmente a capacidade de 

o sujeito usar a língua de forma variada “para produzir diferentes efeitos de sentido e 

adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. É o que aqui se chama 

de competência linguística e estilística” (BRASIL, 1998, p. 23). O papel da escola, visando a 

esse objetivo, é o de rever os seus métodos e pensar novas práticas que possibilitem ao aluno 

ampliar essa competência necessária à sua inserção social.  

Nessa perspectiva, 

[...] não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino as que 

decorrem de uma análise de estratos - letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas, 

frases - que, descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de 

estudo gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva (BRASIL. 1998, 

p. 23).  

 

As formas de seleção de textos, de trabalhar-se com textos orais e textos escritos estão 
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indicadas no documento. Essencialmente, acerca da questão oral do trabalho com o texto, 

por meio do documento entendemos que os alunos, antes mesmo de ingressarem na escola, 

carregam consigo competências linguísticas e discursivas para comunicar-se nas interações 

que envolvam relações sociais no seu lugar comum e em sua vida escolar.  

Para capacitar ao aluno o domínio da fala, demandado pelas diversas situações na sociedade, 

a escola não pode tratar a modalidade oral da linguagem por uma abordagem instrumental, 

ou o aluno seria discriminado, indo ao contrário do que é pretendido pelos documentos. É 

necessário trabalhar com situações didáticas em que as atividades façam sentido para o 

aluno. 

Nesse sentido, tendo-se a linguagem, enquanto atividade discursiva; o texto enquanto 

unidade de ensino; a gramática como relativa ao conhecimento que o falante tem de sua 

linguagem, “as atividades curriculares em Língua Portuguesa correspondem, principalmente, 

a atividades discursivas” (BRASIL, 1998, p. 27). Essas atividades são ações que visam à 

ampliação da competência linguística pelo aluno, por meio da constante escuta de textos 

orais e leitura de textos escritos e de produção de textos orais e escritos, sendo realizada por 

meio de análise e reflexão dos diversos aspectos envolvidos, e não apenas do trabalho 

sistemático com a gramática. Assim fica definido nos PCN. 

Conforme os documentos oficiais, na prática pedagógica, o ensino gramatical não deve ser 

desarticulado das práticas de linguagem, ou seja, não se deve ensinar gramática de forma 

descontextualizada, fora de situações reais ao aluno, isso porque, quando ensinada dessa 

forma, a gramática serve apenas como fim para avaliação e para nota do aluno, “uma prática 

pedagógica que vai da metalíngua para a língua por meio de exemplificação, exercícios de 

reconhecimento e memorização de terminologia” (BRASIL, 1998, p. 28). Pensando nisso, 

defendemos, por meio dos PCN, a ideia de que se deve ensinar gramática, mas refletindo 

acerca do que ensinar, para que ensinar e como ensinar. 

Com esse entendimento, a referência para a seleção de conteúdos de análise linguística não 

pode ser a gramática tradicional, pautada na reconstrução e descrição de elementos 

gramaticais descontextualizados, os aspectos tematizados precisam ser “em função das 

necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de 

textos” (BRASIL, 1998, p. 29). Então, o modo de ensinar não reproduz 

[...] a clássica metodologia de definição, classificação e exercitação, mas 

corresponde a uma prática que parte da reflexão produzida pelos alunos mediante a 
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utilização de uma terminologia simples e se aproxima, progressivamente, pela 

mediação do professor, do conhecimento gramatical produzido (BRASIL, 1998, p. 

29).  

 

Portanto, nem sempre os resultados serão iguais aos da gramática tradicional, que é 

estagnada e não apresenta sempre descrições atuais e reais da linguagem. Por isso, o apoio 

em outras fontes torna-se necessário. 

Nessa primeira parte dos documentos há um tópico específico para que sejam discutidas  as 

implicações da questão da variação linguística para a prática pedagógica, em que fica 

definida a variação como fenômeno constitutivo das línguas humanas, sendo aquilo que 

acontece em todos os níveis, independentemente de qualquer ação normativa. Tendo isso em 

mente, ao ensinar a Língua Portuguesa, o professor precisa ter consciência de que se trata de 

uma unidade formada por muitas variedades, as quais, “não somente identificam os falantes 

de comunidades linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma 

mesma comunidade de fala” (BRASIL, 1998, p. 29).  

Em consonância com os documentos, na tarefa de ensinar a escrita e a língua padrão, a 

escola precisa desconstruir alguns mitos: o de existir uma forma correta de falar, sendo ela 

aquela que se aproxima da língua escrita; o de existir uma fala melhor do que as outras; o de 

que o brasileiro fala mal o português; o de ser difícil aprender português; o de ser preciso 

corrigir a fala do aluno para ele escrever o português corretamente. Isso porque esses são 

imaginários insustentáveis que pairam no senso comum e desvalorizam a comunidade de 

fala do aluno, denotando o desconhecimento de que nenhuma variedade da língua 

corresponde à sua escrita. A competência do aluno não deve ser substituída, ao contrário, ela 

deve ser ampliada. E preciso criar condições para que ele venha a dominar outras 

modalidades de fala e dos padrões da escrita, podendo adequá-las conforme as demandas 

que se apresentarem no contexto social de interação. Assim, “a questão não é de erro, mas 

de adequação às circunstâncias de uso, de utilização adequada da linguagem” (BRASIL, 

1998, p. 31). 

Dentro dos objetivos gerais de Língua Portuguesa para o ensino fundamental – contidos nos 

documentos - é esperado ainda, que o aluno conheça e valorize as diferentes variedades do 

Português, “procurando combater o preconceito linguístico; reconhecer e valorizar a 

linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente na comunicação 

cotidiana [...]” (BRASIL, 1998, p. 33). 
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Para isso, conforme os PCN e tomando a Língua Portuguesa como objeto de ensino, é 

esperado que a sala de aula seja um espaço em que as práticas da linguagem sejam 

abordadas a partir de sua dimensão histórico-social. Dessa forma, os conteúdos do ensino de 

LP devem articular-se  considerando estes eixos básicos: o uso da língua oral e escrita e a 

reflexão sobre a língua e a linguagem. Em função disso, os conteúdos de LP propostos nos 

documentos organizam-se, no eixo uso: em prática de escuta
15

 e de leitura de texto, e na 

prática de produção de textos orais e escritos; no eixo reflexão: na prática de análise 

linguística
16

.  

Nesses documentos, a “variação linguística: modalidades, variedades, registros” (BRASIL, 

1998, p. 36) é considerada dentro dos conteúdos pertencentes ao eixo reflexão como um dos 

aspectos linguísticos que ajuda a ampliar a competência discursiva do aluno. A seleção, 

priorização e organização de conteúdos devem ser decididas pela escola e pelo professor e 

devem considerar as necessidades dos alunos e suas possibilidades de aprendizagem, ambas 

definidas pelos conhecimentos já construídos por eles.  

Na segunda parte do documento, em que se apresentam as especificidades de cada ciclo, os 

conteúdos do ensino de LP são apresentados de forma distribuída e expandida em práticas, 

partindo das necessidades e possibilidades dos alunos no interior de cada ciclo, pensando-se 

no terceiro e quarto ciclos (sexto ao nono anos). 

Com relação à variedade linguística no processo de produção de textos orais, espera-se que o 

aluno seja capaz de considerar os papéis assumidos pelos participantes, ajustando o texto à 

variedade que melhor se adéqua à interação em curso, além de utilizar e valorizar o 

repertório linguístico de sua comunidade em suas produções. No processo de produção de 

textos escritos, o esperado é que o aluno saiba utilizar com propriedade e desenvoltura os 

padrões da escrita, adequando os diferentes recursos às exigências do gênero e das 

condições de produção. Já, no processo de análise linguística, espera-se que o aluno consiga 

analisar “as regularidades das diferentes variedades do Português, reconhecendo os valores 

sociais nelas implicados e [...] o preconceito contra as formas populares em oposição às 

formas dos grupos socialmente favorecidos.” (BRASIL, 1998, p. 52). 

Para a atividade de prática de análise linguística proposta pelo documento, afirma-se que se 

                                                             
15 A escuta refere-se aos movimentos realizados pelo sujeito para compreender e interpretar textos orais (BRASIL,1998,p.35) 
16Conforme os PCN, a atividade de análise linguística privilegia o texto como unidade de ensino, pressupõe metodologia 

reflexiva acerca da língua em uso, tendo como objeto de reflexão os procedimentos de planejamento, de elaboração e de 

refacção. 
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deve trabalhar com a observação da língua em uso, de forma a dar conta da variação 

intrínseca ao processo linguístico, observando: os fatores geográficos, históricos, 

sociológicos, técnicos; as diferenças entre os padrões da linguagem oral e os padrões da 

linguagem escrita; a seleção de registros (formal/ informal); os diferentes componentes do 

sistema linguístico em que a variação se manifesta: na fonética, no léxico, na morfologia, na 

sintaxe. Além disso, propõe-se a comparação entre os fenômenos observados na fala e na 

escrita nas diferentes variedades. 

Assim sendo, expõem-se alguns valores e atitudes subjacentes às práticas de linguagem, 

dentre eles destaca-se a valorização das variedades linguísticas que caracterizam a 

comunidade dos falantes da Língua Portuguesa nas diferentes regiões do país (BRASIL, 

1998, p. 64). 

Com relação ao tratamento didático dos conteúdos, reflete-se a relação existente entre o que 

e como ensinar: “a questão não é apenas qual informação deve ser oferecida, mas, 

principalmente, que tipo de tratamento deve ser dado à informação que se oferece” 

(BRASIL, 1998, p. 65). Os princípios que são propostos nos documentos para a organização 

dos conteúdos de LP abarcam o movimento uso-reflexão-uso. Esse movimento estipula o 

tratamento que dado conteúdo receberá, porque caracteriza o movimento metodológico 

ação-reflexão-ação. Com isso, a seleção de conteúdos e o tratamento didático que eles 

receberão nas práticas de sala de aula deve partir das capacidades almejadas para os alunos 

ao final do ciclo. O tratamento didático é de suma importância para a aprendizagem 

pretendida. Se determinado conteúdo selecionado não receber tratamento didático adequado, 

provavelmente não fará com que o aluno alcance os resultados esperados.  

Apresentam-se nos documentos os princípios e as orientações para o trabalho didático com o 

conteúdo, enfocando a prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos (BRASIL, 

1998, p.67); a prática de produção de textos orais e escritos (BRASIL, 1998, p. 74); a 

refacção na produção de textos (BRASIL, 1998, p. 77); a prática de análise linguística 

(BRASIL, 1998, p. 78); a refacção de textos na análise linguística (BRASIL, 1998, p. 79). 

Na prática de produção de textos orais e escritos propõe-se ensinar a partir das necessidades 

de aprendizagem dos alunos: “o olhar do educador para o texto do aluno precisa deslocar-se 

da correção para a interpretação; do levantamento das faltas cometidas para a apreciação dos 

recursos que o aluno já consegue manobrar” (BRASIL, 1998, p. 77).  Nesse processo, a 
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refacção
17

 aparece como o caminho a ser percorrido na produção de um texto. Assim, o 

aluno pode atuar criticamente sobre o próprio texto, observando que “a refacção que se 

opera não é mera higienização, mas profunda reestruturação do texto, já que entre a primeira 

versão e a definitiva uma série de atividades foi realizada” (BRASIL, 1998, p. 77). 

Concomitante a isso está a proposta da prática de análise linguística, uma atividade por meio 

da qual se orienta a trabalhar com contextos reais de uso da linguagem, a partir de uma visão 

funcional da língua, não com tópicos gramaticais, a partir de reflexões sistemáticas da 

linguagem.  

Essas orientações veem o professor como um mediador, cujo papel é principalmente o de 

criar condições para que o aluno reflita sobre as suas próprias produções. Uma atuação 

docente com um olhar mais normal e menos normativo sobre os textos dos alunos. Isso 

poderia possibilitar um ensino-aprendizagem consciente e conscientizador dos movimentos 

naturais da língua, sobretudo, da variação linguística. 

A prática de refacção de textos na análise linguística prevê fundamentalmente a refacção de 

textos que os próprios alunos produziram. Sob o ponto de vista dos documentos, o estudo de 

tópicos gramaticais não é um exercício relevante à produção do aluno, pois não garante que 

efetivamente os alunos vão, com isso, ampliar sua gramática internalizada na produção de 

textos adequados às finalidades e às especificidades da situação interlocutiva (BRASIL, 

1998). 

O ponto de partida, de conformidade com o documento, deve ser o texto do aluno, dessa 

forma, “o professor pode trabalhar tanto os aspectos relacionados às características 

estruturais dos diversos tipos textuais como também os aspectos gramaticais que possam 

instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade escrita da língua” (BRASIL, 1998, p. 

80). Sob essa ótica, é essencial que o professor considere os fatos linguísticos na análise das 

produções, sabendo que as mudanças sugeridas, as formas corrigidas precisam ser 

justificadas e não podem discriminar a linguagem do aluno, no sentido de levar o aluno a dar 

conta de avaliar a adequação do uso de uma forma ou de outra.  

Por último, e muito importante, acerca das propostas contidas nos PCN para o ensino de LP 

no ensino fundamental II há um tópico de orientações didáticas para alguns conteúdos, 

                                                             
17

O processo de refacção na produção de textos é postulado como uma atividade a ser realizada pelo aluno, que é colocado 

como responsável pela sua escrita. A refacção, conforme os PCN, faz parte da elaboração do texto, é preciso reler trechos, 

reformular passagens para prosseguir com a escrita e desenvolver o texto final, que mesmo assim ainda poderá sofrer 

alterações, gerando novas versões. 
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sendo que, dentre aqueles que recebem especial atenção (léxico e ortografia) está a variação 

linguística. Esse movimento natural da língua, que a torna diversa, é colocado, portanto, 

como um conteúdo da disciplina de Língua Portuguesa, destacando seus diferentes aspectos. 

No documento, reconhece-se a Língua Portuguesa enquanto unidade que apresenta inúmeras 

variedades. Ao afirmar a diversidade da língua, entende-se que o aluno chega à escola 

dominando ao menos uma dessas variedades, a que ele aprendeu na sua comunidade de 

falante.  Possivelmente,  desde então ele possua  certa consciência de que a língua varia. E, 

“pode ser que saiba, inclusive, que certos falares são discriminados e, eventualmente, até ter 

vivido essa experiência” (BRASIL, 1998, p. 82). Nesse sentido, quanto aos fenômenos da 

variação, a escola “não pode tratar as variedades linguísticas que mais se afastam dos 

padrões estabelecidos pela gramática tradicional e das formas diferentes daquelas que se 

fixaram na escrita como se fossem desvios ou incorreções”, porque  

[...] é enorme a gama de variação e, em função dos usos e das mesclas constantes, 

não é tarefa simples dizer qual é a forma padrão [...]. Além disso, os padrões 

próprios da tradição escrita não são os mesmos que os padrões de uso oral, ainda que 

haja situações de fala orientadas pela escrita (BRASIL, 1998, p. 82). 

 

Assim sendo, é importante destacar também, concomitante aos PCN, que a legitimação de 

certas variedades em detrimento das outras, além de ser anticientífico, denota preconceito 

linguístico, expondo as relações de poder e conflitos instaurados  na sociedade ao longo dos 

tempos. Isso posto, torna-se imprescindível que a escola trabalhe com a noção de que a 

discriminação linguística, “como qualquer outro preconceito, resulta de avaliações subjetivas 

dos grupos sociais e deve ser combatido com vigor e energia” (BRASIL, 1998, p. 82). 

De acordo com os PCN, a função da escola é possibilitar que o aluno aprenda novas formas 

linguísticas, principalmente a escrita e o padrão da oralidade mais formal sustentados pela 

tradição gramatical. Mas é primordial que o aluno tenha consciência “de que todas as 

variedades linguísticas são legítimas e próprias da história e da cultura humana” (BRASIL, 

1998, p. 82). Por isso, “o estudo da variação cumpre papel fundamental na formação da 

consciência linguística e no desenvolvimento da competência discursiva do aluno, devendo 

estar sistematicamente presente nas atividades de Língua Portuguesa” (BRASIL, 1998, p. 

83).  
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3.2 Proposta Curricular da Secretaria de Estado de Minas Gerais 

Neste tópico, apresentaremos, no tocante à variação linguística, a Proposta Curricular da 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - SEEMG (CBC de Língua Portuguesa: 

ensinos fundamental e médio). Isso para evidenciarmos a forma como o Currículo Básico 

Comum - cujos pilares são os Parâmetros Curriculares Nacionais - conceitua a diversidade 

linguística a ser tratada na educação básica mineira.  

O CBC foi promulgado para servir de base específica à elaboração dos currículos escolares 

no estado de Minas Gerais, visando “estabelecer os conhecimentos, as habilidades e 

competências a serem adquiridos pelos alunos [dos anos finais do ensino fundamental e do 

ensino médio], bem como as metas a serem alcançadas pelo professor a cada ano” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 9). Isso foi estipulado pensando-se um ensino de qualidade ao progresso 

do sistema escolar. Contudo, é evidente que as propostas apresentadas no documento “não 

esgotam todos os conteúdos a serem abordados na escola, mas expressam os aspectos 

fundamentais de cada disciplina, que não podem deixar de ser ensinados e que o aluno não 

pode deixar de aprender” (MINAS GERAIS, 2007, p. 9). 

O ensino da Disciplina de Língua Portuguesa postulado no CBC guia-se pelo 

questionamento de “que valores, sentidos e razões devem nortear o trabalho com a 

linguagem e, em particular, por que ensinar e aprender Língua Portuguesa?” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 11). Com esse questionamento, compreende-se que as formas como a 

linguagem é concebida e representada “trazem implícitos nossos horizontes filosóficos e 

éticos, políticos e sociais, culturais e estéticos” (MINAS GERAIS, 2007, p. 11).  

Portanto, para se entender o sentido do ensino da disciplina define-se a compreensão de 

linguagem no CBC, cabendo destacar, de acordo com esse documento, que os enunciados 

produzidos nas línguas naturais – em particular na língua portuguesa – possuem uma parte 

material que são, no caso da língua oral, os sons; no caso da língua escrita, as formas, mas, é 

imprescindível sabermos que esses enunciados têm também uma parte subentendida, sendo 

ela essencial à produção de sentido na interação: “essa parte subentendida, digamos, 

‘invisível’, está no contexto de produção do enunciado, em sua enunciação e co-enunciação, 

nos conhecimentos de mundo e nos valores partilhados pelos interlocutores” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 12). Por meio dessa compreensão, ensinar linguagem, pautando-se no 

CBC, é construir sentidos, que são negociados e compartilhados nos contextos reais de 

interação. Isso implica afirmar que ensinar linguagem não tem como finalidade, por 
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exemplo, entender regras de gramática e estruturas abstratas, ou encontrar significado de 

palavras e de textos. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o ensino de Língua Portuguesa deve 

preparar o aluno para a vida, qualificando-o para o aprendizado permanente e para o 

exercício da cidadania. Nesse sentido, entendemos, pelo CBC, que, sendo a linguagem uma 

atividade interativa que constitui os sujeitos sociais, preparar para a vida é possibilitar que os 

alunos se tornem locutores/autores e interlocutores “capazes de usar a língua materna para 

compreender o que ouvem e leem e para se expressar em variedades e registros de 

linguagem pertinentes e adequados a diferentes situações comunicativas” (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 13). Enquanto que qualificar para o exercício da cidadania inclui “a 

dimensão ética e política da linguagem, ou seja, ser capaz de refletir criticamente sobre a 

língua como atividade social capaz de regular [incluir ou excluir]” a inserção dos sujeitos ao 

patrimônio cultural e ao poder político.  

É importante, pois, que os conteúdos selecionados e as práticas de ensino possibilitem que o 

aluno seja capaz de participação social e política, pretendendo uma real democratização e 

caminhando para a superação das desigualdades sociais e econômicas. 

Os conteúdos a serem trabalhados no ensino de Língua Portuguesa precisam ser 

selecionados, levando-se em conta fatos concretos da língua viva, isto é, observando o 

funcionamento da língua na comunicação natural. Para que isso aconteça verdadeiramente, 

não se deve pensar o ensino-aprendizagem de língua[gem] como um processo prescritivo, 

em que se consideram frases ou estruturas isoladas. É preciso, então, considerar o trabalho 

focado nos discursos e suas manifestações, que são as diferentes modalidades de textos: 

orais e escritos (MINAS GERAIS, 2007). 

Logo, necessário é o reconhecimento de que “estudar língua é mais do que analisar a 

gramática da forma ou o significado de palavras” (MINAS GERAIS, 2007, p. 14). O 

questionamento recai não sobre a obrigatoriedade de a escola ensinar ou não gramática, mas 

sobre como ensinar gramática. A gramática não é extinta da disciplina de Língua 

Portuguesa, a forma como deve ser o ensino dos seus conteúdos é que se difere da maneira 

como costumava  ser: antes prescritiva, agora descritiva. 

A partir dessa perspectiva, ao ensinar Língua Portuguesa o professor deve levar o aluno a 

perceber que a gramática possui diversas significações, que há diferentes práticas 
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discursivas orais e escritas, que a língua possui diversas variedades – dialetos [+ culto/ - 

culto] e registros [+ formal/ - formal] – diferindo-se em gramática e em situação de uso. O 

aluno deve concluir o ensino básico consciente de que a Língua Portuguesa é diversa, não é 

homogênea.  

Finalmente, é lembrado no documento que o aluno aprende LP tanto para que seja capaz de 

usá-la nas diversas situações e contextos, quanto para que ele “transcenda os limites de sua 

experiência imediata e possa pensar sobre seu próprio pensamento” (GERAIS, 2007, p. 17). 

Com o intuito de obter progresso para cumprir esses propósitos, pelos critérios de seleção de 

conteúdos à disciplina Língua Portuguesa contidos no CBC – pensando-se o ensino-

aprendizagem consciente da diversidade linguística – são levados em consideração a seleção 

de textos, as práticas pedagógicas de leitura e produção textual, os recursos linguísticos que 

deverão ser objeto de reflexão e estudo sistemático, a cada nível do ensino. Dessa forma, a 

escola deve proporcionar ao aluno contato com os diversos gêneros de texto que circulam na 

sociedade, com níveis de organização mais complexos à medida que o aluno avança nas 

etapas do ensino básico. 

Os critérios para selecionar um texto que tenha adequação do ponto de vista semântico, 

discursivo, formal e nível de complexidade relevante ao aluno, de acordo com o CBC, não é 

somente aquele texto que é construído a partir das formas linguísticas legitimadas pela 

gramática normativa. O principal ponto a ser observado é se o texto possui uma relação de 

“marcas linguísticas que permitam ao interlocutor previsto recuperar referências contextuais 

[inferências, conhecimentos prévios, pressupostos etc.] e contextuais produtoras de 

coerência e coesão [marcadores linguísticos, operadores discursivos etc.]” (MINAS GERAIS, 

2007, p. 18). 

Elucidando o como e o porquê do estudo de gramática na escola, em consonância com o 

CBC, compreendemos que o trabalho sistemático com o ensino de língua portuguesa pode e 

deve ser feito, mas de maneira integrada às outras dimensões do texto, não sendo 

fragmentado, pois se trata de um todo interligado.  

Nessa Proposta Curricular de Língua Portuguesa, os componentes de ensino para a educação 

básica são organizados em eixos temáticos. Conforme fica especificado no documento, a 

proposta possui caráter dinâmico, hipertextual e recursivo, permitindo que o professor tenha 

a possibilidade de agrupar os tópicos da forma que considerar mais proveitosa aos alunos, ou 
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seja, não há uma forma padrão para que o programa seja desenvolvido. 

A variação linguística no ensino de língua portuguesa, que é o que nos importa nesta análise, 

aparece no eixo temático I, o qual versa sobre compreensão e produção de textos, tendo 

como competência a ser desenvolvida pelo aluno: compreender e produzir textos, orais ou 

escritos, de diferentes gêneros. 

Nesse aspecto, considera-se o estudo dos diferentes gêneros textuais que circulam nas 

esferas públicas de interação linguística, o que propicia a observação do dinamismo da 

língua. Com isso, o tema gêneros “comporta quatro subtemas, correspondentes às operações 

que realizamos para produzir sentido, isto é, para compreender e para produzir textos orais 

ou escritos: contextualização, tematização, enunciação e textualização” (MINAS GERAIS, 

2007, p. 24). O subtema operação de contextualização é o que elucida a importância da 

variedade ou variedades linguísticas no trabalho com gêneros textuais na escola.  

Contextualizar, de acordo com o CBC, é aperceber-se daquele que fala, para quem ele fala, 

de onde e quando ele fala. Assim sendo, de acordo com o que é especificado nesse subtema, 

diferentes situações de uso do gênero, seu suporte de circulação e sua situação comunicativa 

interferem na seleção da variedade linguística do texto. Considerar esse fato é relevante na 

medida em que “a variedade ou variedades linguísticas ajudam a compor as imagens de 

autor e destinatário implícitos e, consequentemente, a caracterizar a situação comunicativa” 

(MINAS GERAIS, 2007, p. 24). 

Em seguida, no eixo temático II, que trata da linguagem e da língua, todos os tópicos de 

conteúdo abordam a variação linguística na língua portuguesa, tais como a linguagem 

verbal: modalidades, variedades, registros; uso de pronomes pessoais no português padrão 

(PP) e não padrão (PNP); flexão verbal no português padrão (PP) e não padrão (PNP); 

flexão nominal no português padrão (PP) e não padrão (PNP) etc., sempre contrapondo o 

uso padrão, ou norma-padrão, com o uso não padrão. 

Com isso, tem-se como competências necessárias ao aluno, dentre muitas:  

- compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social,   variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso;  

- reconhecer a língua como instrumento de construção da identidade de seus 
usuários e da comunidade a que pertencem;  

- usar variedades do português, produtiva e autonomamente;  

posicionar-se criticamente contra preconceitos linguísticos.  

(MINAS GERAIS, 2007, p. 55-56). 

 

Para a realização destas, a proposta principal é a de que o professor considere os 
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conhecimentos prévios e as necessidades de seus alunos, permitindo “a reflexão sobre os 

usos da língua de forma mais crítica e contextualizada” (MINAS GERAIS, 2007, p. 30). 

Vale ressaltar ainda que as variações consideradas nesse ponto envolvem o caráter fonético, 

lexical, morfológico e sintático da língua.  

Nesse contexto, e ainda acerca do eixo linguagem e língua, no que tange aos tópicos e 

subtópicos de conteúdo, destacamos o subtópico variação linguística e estilística, a fim de 

evidenciarmos os fatores que devem receber atenção no ensino de LP: 

- históricos (o passado e o presente);  

- geográficos (o contínuo rural—urbano);  

- sociológicos (gênero, geração, classe social); 

- técnicos (diferentes domínios da ciência e da tecnologia);  

- manifestações fonéticas, lexicais, morfológicas e sintáticas;  

- o contínuo da monitoração estilística: registros menos ou mais monitorados;  

- o prestígio e o preconceito linguístico (MINAS GERAIS, 2007, p. 56). 
 

Com relação às habilidades e detalhamento delas, vale destacarmos os seguintes 

detalhamentos, da habilidade de compreender a língua como fenômeno histórico, cultural, 

social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso: 

- avaliar o uso de variedades linguísticas e estilísticas em um texto, 

considerando a situação comunicativa e o gênero textual;  

- adequar a variedade linguística e/ou estilística de um texto à situação 
comunicativa e ao gênero do texto;  

- mostrar uma atitude crítica e não preconceituosa em relação ao uso de 

variedades linguísticas e estilísticas;  
- reconhecer a manifestação de preconceitos linguísticos como estratégia 

de discriminação e dominação (MINAS GERAIS, 2007, p. 56-57). 

 

Por fim, essas propostas recortadas do CBC são feitas tanto para o ensino fundamental, 

quanto para o ensino médio. Para ambos os níveis de ensino da educação básica são 

apresentadas as mesmas razões e diretrizes no ensino da disciplina e os mesmos critérios de 

seleção de conteúdo. Mas, com a diferença no nível de complexidade das ações em torno do 

ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa: à medida que o aluno avança na etapa do 

ensino, os conteúdos selecionados e as atividades a partir deles exigirão maior raciocínio do 

aluno. As habilidades esperadas são maiores. Isso é proposto visando ao progresso do aluno. 

No entanto, ressaltaremos alguns pontos relevantes das propostas, específicos ao ensino 

médio.  Quanto ao eixo II, linguagem e língua, observam-se os seguintes tópicos de estudo:  

- a linguagem como atividade sócio interativa;  

- a língua portuguesa ao longo do tempo (sua origem e história, o português 
brasileiro e as contribuições indígenas e africanas, o português brasileiro atual - 

empréstimos, neologismos e arcaísmos: nacionalidade e globalização);  



51 
 

 
 
 

- variação linguística no português brasileiro (caracterização sociolinguística 

da sociedade brasileira atual; prestígio e preconceito linguístico etc.) (MINAS 

GERAIS, 2007, p. 94). 

 

Assim, verificamos que, de acordo com o documento, são habilidades imprescindíveis ao 

ensino médio:  

- reconhecer o sentido como produto de interação verbal (efeito discursivo),  
- relacionar a origem e a mudança da língua portuguesa às circunstâncias 

históricas de formação da nacionalidade portuguesa e da nacionalidade brasileira,  

- valorizar as variedades do português brasileiro como elemento de identidade 

cultural,  

- reconhecer fatores políticos, sociais e culturais que estimulam ou inibem a 

variação linguística, construindo a consciência de que a manifestação de qualquer 

preconceito linguístico é estratégia de discriminação e dominação, 

- comparar usos do português padrão (PP) com usos do português não padrão 

(PNP), no que diz respeito a pronomes, concordância e regência (MINAS GERAIS, 

2007, p. 94). 

 

No tópico seguinte, orientados por pesquisas desenvolvidas no campo da sociolinguística, 

falaremos fundamentalmente sobre a heterogeneidade como fenômeno inerente às línguas; 

sobre propostas dessa área que podem contribuir para um ensino de língua diverso e de 

qualidade; sobre alguns conceitos, como os de língua, linguagem e variação linguística; 

sobre a relação desses aspectos com o ensino. 
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4 APORTES TEÓRICOS 

 

Neste capítulo, discutiremos principalmente os conceitos de escola progressista (SOARES, 

2002); pedagogia da variação linguística (FARACO, 2008); e sociolinguística educacional 

(BORTONI-RICARDO, 2005), que nos servirão de aportes teóricos para as nossas análises.  

Além disso, dentre outros, discutiremos o conceito de variação linguística, tomando como 

apoio os estudos científicos, especialmente aqueles desenvolvidos a partir da Sociolinguística 

Variacionista Laboviana, definindo a concepção com que essa área da Linguística pretende 

que seja tratada a diversidade linguística no ensino-aprendizagem de língua.  

Isso para, reafirmamos a heterogeneidade da língua[gem] e,  posteriormente, no capítulo 5, 

procedermos à análise dos dados coletados, buscando verificar o tratamento dado à variação 

linguística no ensino de Língua Portuguesa (doravante LP) das escolas do município de 

Mariana, tomando também como base os documentos oficiais (PCN e CBC), que foram 

apresentados anteriormente.  

4.1 Escola Progressista: deficiência, diferença ou opressão? 

Consideramos que seria superficial um estudo sobre o ensino escolar de língua que não 

compreendesse as questões social, política, cultural e econômica que envolvem o educando. 

Por isso, buscamos apoio em Soares (2002) para traçarmos as relações estabelecidas entre 

linguagem, escola e sociedade. A autora apresenta a forma como essas três instâncias estão 

relacionadas e o quanto esse entrelaçamento influencia decisivamente no ensino-

aprendizagem de língua portuguesa. A partir dessa reflexão, ela demonstra o caminho que 

pode ser tomado rumo a uma prática pedagógica efetiva.  

Soares (2002) baseia-se em dados estatísticos
18

 para comprovar que a maior parte da 

população brasileira insere-se nas camadas populares da sociedade. Diante disso, ela afirma 

que a escola brasileira é para o povo, isto é, seu público vem fundamentalmente das classes 

desfavorecidas socialmente. Nessa perspectiva, a autora estabelece a situação do ensino, 

considerando as camadas populares e dimensiona o problema, evidenciando que a escola 

não corresponde aos interesses do povo, já que o índice de repetência e evasão desse público 

é significativo.  

                                                             
18 Soares (2002) buscou apoio na pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em 1982, cujos 
dados mostram que quase 70% da população economicamente ativa recebiam apenas até dois salários mínimos, e quase 90% 
situavam-se na faixa de não mais que até cinco salários mínimos.  Isso sem mencionar a população desempregada. Como se 
observa, dessa pesquisa à atualidade (2018), mais de três décadas se passaram, contudo, acredita-se que esse cenário parece   
retratar a atual realidade social brasileira. 
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Isso posto, concordamos com a autora com relação ao fato de ter havido o progresso da 

democratização do acesso à escola
19

, sem que tenha existido a real democratização da 

escola. A escola torna-se incompetente nesse ponto, propiciando o fracasso escolar e 

acentuando e legitimando as desigualdades sociais, conforme nos diz Soares (2002, p. 6). E 

[...] grande parte da responsabilidade por essa incompetência deve ser atribuída a 

problemas de linguagem: o conflito entre a linguagem de uma escola 

fundamentalmente a serviço das classes privilegiadas, cujos padrões linguísticos usa 

e  quer  ver  usados,  e  a   linguagem  das   camadas populares,  que   essa   escola  

censura  e   estigmatiza ,  é  uma das principais causas do  fracasso dos  alunos 

pertencentes a essas camadas, na aquisição do saber escolar (SOARES, 2002, p. 6). 

 

Segundo a autora, a linguagem possui papel imprescindível não apenas no ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa, mas na educação escolar como um todo, porque é pela 

linguagem que a aprendizagem se constitui. Assim, para que o aluno possa progredir nos 

estudos, o processo educativo não pode acontecer se professores e alunos não estiverem de 

acordo em relação ao código linguístico utilizado em sala de aula. Dessa forma, não se produz 

o diálogo e, consequentemente, não se constitui o conhecimento. 

Nesse sentido, Soares (2002, p. 6) explicita algumas teorias desenvolvidas a partir da década 

de 60, mas que se fazem atuais até o tempo presente. Para isso, a autora perpassa pelos 

campos da Psicologia, da Sociologia, da Sociolinguística, dentre outros. Os autores das teorias 

expostas por ela pretenderam estabelecer a real função da educação, pensando-se o papel da 

escola, as desigualdades sociais e a democratização do ensino. Para essa reflexão, Soares 

(2002, p. 6) relaciona os conceitos de: deficiência linguística, por Bernstein (1971; 1979; 

1982); diferença linguística, por Labov (1972); e capital linguístico, por Bourdieu e Passeron 

(1974; 1968); e Bourdieu (1975; 1982; 1983).  

Segundo Soares (2002), a partir do conceito de deficiência linguística de Bernstein, o aluno 

oriundo das camadas populares apresenta maior dificuldade de aprendizagem porque o seu 

contexto social e o cultural são desfavoráveis, em outras palavras, o aluno é “pobre” de 

informações relevantes ao seu aprendizado. A autora afirma que, para essa teoria, a linguagem 

do aluno pertencente à classe trabalhadora configura o seu fracasso escolar, já que esse aluno 

faz uso de um código restrito, isto é, possui um vocabulário raso, uma sintaxe confusa, um 

grande número de erros de concordância, de pronúncia, dentre outros. Para essa teoria, as 

dificuldades de aprendizagem enfrentadas não seriam algo inato ao aluno, como é previsto 

                                                             
19 Grifos da autora 
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pela teoria do dom
20

, mas um problema originado no meio externo à escola, onde ele vive, 

onde se relaciona, se comunica e mantém costumes próprios. Esse espaço social e cultural do 

aluno é que lhe causa déficits, principalmente linguísticos.  

O aluno da classe popular não tem acesso aos mesmos recursos linguísticos e culturais que o 

aluno das classes favorecidas tem em seu meio familiar. Por isso, ele não sabe utilizar o 

código elaborado que a escola e o aluno favorecido utilizam, o aluno popular usa o código 

restrito. Então, como solução a esse problema, com base nos adeptos da teoria do déficit, 

entende-se como sendo inevitável diminuir as deficiências culturais e linguísticas. Isso se 

daria a partir de uma política compensatória, em que se criariam condições para que o aluno 

pudesse superar a “pobreza cultural” da qual ele é parte. Entendendo que a família desse 

aluno, por ser da classe pobre, não tem cultura letrada e é atrasada, seria necessário reduzir os 

efeitos desse meio sobre o aluno desde a sua infância, o mais cedo possível, para que ele não 

fosse “prejudicado” pelas “deficiências” (linguística, cognitiva, cultural) que o cercam.  

Aos olhos de hoje, essa teoria parece-nos bastante incoerente, mas no passado ela norteou 

programas que visavam a uma prática compensatória de educação no Brasil. E, como explicita 

Soares (2002), baseada em Labov, “os programas de educação compensatória [...] são 

planejados para corrigir [o aluno], não a escola; falharão, enquanto se basearem nessa 

inversão lógica” (p. 48). Por isso, 

[...] ao contrário do que pretende a educação compensatória — igualar as 

possibilidades de rendimento escolar de crianças de diferentes classes sociais —, à 

escola não se permite, em estruturas sociais baseadas em hierarquias de classe bem 
definidas, mais que produzir cidadãos e trabalhadores que se adaptem a essa 

hierarquização. É por isso que a educação compensatória nada consegue fazer: ela 

não pode prevalecer sobre a função social atribuída à escola pela sociedade 

capitalista (SOARES, 2002, p. 36). 

 

Desenvolvida por sociólogos e, principalmente, por psicólogos, a teoria da deficiência 

linguística tornou-se alvo de rígidas e relevantes críticas advindas de linguistas, sobretudo, de 

sociolinguistas, que consideram que esse conceito “expressa uma impropriedade científica” 

(SOARES, 2002, p. 38), pois denota a ignorância de estudiosos de outras áreas acerca das 

ciências da linguagem, particularmente, acerca da Sociolinguística. Essa ignorância sustenta-

se “na premissa de que pode haver línguas ou variedades linguísticas ‘superiores’ e ‘inferiores’, 

                                                             
20

Pela ideologia do dom entende-se que o sucesso ou o fracasso escolar possui origem nas características do sujeito, pois a 
escola oferece a mesma oportunidade a todos, cabe ao aluno ser capaz ou não de aproveitar essa oportunidade, aqueles que 
possuem dom (aptidão, inteligência) progridem, enquanto aqueles desprovidos de talento fracassam. Essa ideologia é 
legitimada pela Psicologia, desde a segunda metade do século XIX, ela não considera as diferenças individuais tampouco as 
desigualdades naturais (para um maior entendimento, cf. Soares, 2002, p. 10-11). 
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‘melhores’ e ‘piores’” (SOARES, 2002, p. 38). Essa premissa não é aceita pela perspectiva da 

Sociolinguística, pois ela é cientificamente falsa, de acordo com Soares (2002). 

Para a autora, não há como desvincular a língua e o comportamento linguístico de um falante 

da cultura em que acontecem. Nesse sentido, a autora aborda uma segunda teoria cujos 

pressupostos se contrapõem à teoria explanada anteriormente. Essa teoria é denominada por 

diferenças linguísticas existentes, seu fundador foi o linguista William Labov, o “pai” da 

Sociolinguística Variacionista. Esse teórico questiona a veracidade da teoria das deficiências, 

expondo-a como um “mito” sem relação com a realidade social, conforme fica explicitado por 

Soares (SOARES, 2002). Por entender assim, o linguista contesta o conceito de deficiência, 

comprovando haver diferenças na linguagem dos alunos. Para isso, e conforme Soares (2002), 

esse teórico pesquisou a relação existente entre linguagem e classe social em diferentes 

grupos étnicos dos Estados Unidos (negros, porto-riquenhos etc.), pretendendo, 

principalmente, observar as variedades do inglês não padrão utilizadas por esses grupos. 

Através dessa pesquisa, atestou que a linguagem usada em cada comunidade não era 

“deficitária” ou “restrita”, sendo, de fato, expressiva e possuía lógica específica. A fala 

natural, especialmente das crianças dos guetos, possui uma gramática própria, vocabulário 

amplo, sendo, pois, muito bem estruturada, como a linguagem de qualquer criança inserida 

nos grupos dominantes. Assim, pode-se afirmar que alunos das classes socialmente 

desfavorecidas não têm déficit algum, e são, então, perfeitamente capazes de aprender 

conceitos e desenvolver o pensamento lógico, conforme Soares (2002, p. 45). 

Para a antropologia e, mais especificamente para a linguística (por meio da Sociolinguística) 

de William Labov, não há culturas ou línguas superiores, todas devem ser aceitas com igual 

valor. Isso vale também para todas as variedades linguísticas da língua, dentro da mesma 

sociedade, por serem igualmente apropriadas à comunicação no contexto em que são 

utilizadas. Por esse ponto de vista, de acordo com a teoria das diferenças linguísticas de 

William Labov, apresentada por Soares (2002), a variedade usada pelos alunos das classes 

desfavorecidas é apenas diferente, nunca deficiente em comparação com a variedade padrão 

utilizada nas aulas de LP e pelos alunos descendentes das classes dominadoras. 

A linguagem do aluno das camadas populares é diferente daquela que a escola pretende 

ensinar, que se baseia em normas impostas pelas classes dominantes. Por isso, esse aluno 

apresenta muitas dificuldades que são consideradas como resultado da pobreza cultural e de 

linguagem que existem em seu meio, causando-lhe graves danos na aprendizagem. Assim, 
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entendemos o conceito de deficiência linguística. Esse entendimento torna-se equivocado, 

conforme os princípios da Sociolinguística Laboviana, porque as diferenças linguísticas não 

são deficiências, elas fazem parte dos costumes e da percepção de mundo que o usuário 

possui da língua. 

A pronúncia, a estrutura da frase e as palavras do aluno podem, por diversas vezes, ser 

consideradas como “erradas” e, por isso, ser constantemente corrigidas nas aulas de LP. No 

entanto, este aluno comunica-se com excelência o tempo todo, utilizando a linguagem da sua 

comunidade. É necessário, pois, pensar o verdadeiro papel do ensino de língua na escola. 

Conforme Soares (2002), a teoria das diferenças linguísticas considera que uma língua possui 

a variedade padrão, aquela da cultura dominante, e as variedades não padrão, aquelas da 

cultura dominada. Por meio dessa concepção, a função da escola é a de criar condições que 

possibilitem ao aluno, que faz uso da linguagem não padrão, ser capaz de fazer uso também 

da linguagem padrão. Então, as aulas de Língua Portuguesa não são consideradas como 

mecanismo para suprimir a linguagem desse aluno, mas para capacitá-lo a conseguir 

diferenciar a variedade adequada ao contexto de uso da língua. O aluno, por essa teoria, 

precisa compreender e saber na prática que, se ele vai participar de uma entrevista, por 

exemplo, ele precisa adequar a sua linguagem conforme requer essa situação, ou seja, ele deve 

ser capaz de usar a norma culta, e, portanto, aquela a ser utilizada nos contextos mais 

importantes de fala, para que se obtenha êxito com o seu discurso. Todavia, ele não precisa se 

perder da sua identidade; o aluno pode e deve continuar utilizando a sua língua materna e que 

é da sua comunidade linguística, adquirida no seu meio social. Por exemplo, se ele estiver 

junto aos seus amigos ou colegas da escola, ele pode usar a “linguagem adolescente”, como 

fica denominado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN).  

Pela teoria das diferenças, a sala de aula de LP carece de ser palco do processo de 

bidialetalismo funcional: levar o aluno a adaptar-se à linguagem utilizada pelas classes de 

prestígio, para que ele se ajuste ao sistema imposto. Desta forma, Soares (2002) considera 

essa teoria como  um progresso quando comparada à teoria do déficit. Entretanto, a autora faz 

uma ressalva sobre ela (teoria das diferenças): falta a ela uma preocupação com relação às 

desigualdades sociais.  

No quadro da teoria das diferenças, a solução educacional é ensinar o aluno a conhecer e a 

usar a linguagem padrão nas situações em que ela é a única a ser aceita, ou seja, nas situações 

socialmente valorizadas, para que, assim, ele não seja discriminado por usar uma linguagem 
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diferente da padronizada. A partir desse conceito, a escola deve capacitar o aluno a distinguir 

o comportamento linguístico adequado – o de sua comunidade linguística ou da língua de 

prestígio - e utilizá-lo de forma eficaz. Para que isso seja possível, é preciso que escola e 

professores conheçam a teoria das diferenças linguísticas, entendendo que a linguagem não 

padrão é um sistema linguístico tão válido quanto a linguagem padrão. E, com essa 

consciência, “ter atitudes positivas e não discriminativas em relação à linguagem dos alunos” 

(SOARES, 2002, p. 50). De acordo com a interpretação que a autora faz da produção 

laboviana, os professores geralmente tendem a ignorar completamente as variedades 

linguísticas, “são preconceituosos em relação aos dialetos não padrão, que não veem como 

sistemas estruturados e coerentes; este é o principal obstáculo a um ensino do dialeto-padrão 

que não pretenda substituir nem menosprezar os dialetos dos alunos.” (SOARES, 2002, p. 

50). 

Segundo a autora, tanto a teoria que trabalha com o conceito de deficiências quanto a teoria 

que aborda o conceito de diferenças, pensam a escola como redentora: 

[...] para aqueles que não colocam em questão a sociedade tal como ela é, o conflito 

linguístico que ocorre na escola tem sua origem ou em deficiências de linguagem 

[...] ou em diferenças de linguagem entre alunos de origem social diversa. Em 

ambos os casos, a escola tem [...] um papel redentor a desempenhar, isto é, o papel 

de “libertar” o aluno de sua “marginalidade” linguística. Na primeira perspectiva, ela 

pode e deve promover a erradicação das deficiências linguísticas, através de 

programas de educação compensatória ou de uma metodologia de ensino da língua 

em que o aluno é corrigido, para que substitua a sua linguagem “deficiente” pela 

linguagem “correta”, e assim, se integre à sociedade tal como ela é. Na segunda 

perspectiva, a escola, conhecendo a existência de diferenças e não de “deficiências” 

lingüísticas, pode e deve promover a aquisição da linguagem socialmente 

prestigiada, para que [...] o aluno possa adaptar-se às exigências da sociedade tal 

como ela é (SOARES, 2002, p. 69-70, grifos da autora). 

 

Pela perspectiva da autora, a escola é o caminho por onde o sujeito deve passar no sentido de 

suplantar as desigualdades, porque nesse espaço há acesso igualitário à cultura dominante, ou 

cultura letrada. Contudo, ela considera que ambas as teorias, uma vez que não questionam a 

origem dessas desigualdades sociais, reproduzem-nas tal qual elas existem na sociedade. De 

acordo com as duas teorias (deficiência e diferença linguística), principalmente o aluno 

oriundo da classe sem prestígios deve aprender a linguagem prestigiada para ser capaz de se 

comunicar de forma a conseguir destacar-se e ser apreciado pelo seu discurso. Pelo conceito 

de deficiências, o seu código é considerado restrito; pelo conceito de diferenças, o seu dialeto 

é considerado diferente da língua padrão. Nos dois casos, o aluno tem de adquirir a cultura e a 
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linguagem das classes dominantes. Por isso é que Soares (2002) valida que o ensino de língua 

sustenta as desigualdades: as classes populares são subordinadas às classes dominantes. 

Por consequência disso, a autora busca nos estudos sociológicos de Bourdieu uma crítica 

contundente, a fim de materializar o que falta a essas duas teorias. Para o sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, comunicar-se vai além do processo de codificação e decodificação, 

comunicar-se no conceito do autor, como bem expõe Soares (2002), é também a relação de 

forças simbólicas estabelecidas pelos grupos sociais em que acontece o ato de comunicação.  

O contexto e o papel social desempenhado pelos interlocutores devem ser prioridades na 

avaliação do ato de comunicação pelo conceito de capital linguístico criado por Bourdieu. O 

capital linguístico pode ser mais ou menos rentável, dependendo de quem, como, onde, o quê, 

para quem se comunica. O capital linguístico escolar seria o mais rentável.  

No mercado linguístico, de acordo com a definição dada pelo autor francês, a linguagem mais 

rentável, aquela que é aceita e validada por todos sem hesitação é a linguagem que se 

aproxima da gramática normativa, ou linguagem das classes que detêm o poder social, 

material e simbólico.  

Com a democratização da escola, o seu público  tornou-se diverso, ela passou a receber alunos 

de todas as classes sociais. Assim, considerando a teoria do capital linguístico, o aluno 

proveniente de classe dominante tem maior probabilidade de obter sucesso em seus estudos, 

pois sua linguagem e cultura representam o capital escolar, agrega valor no mercado 

linguístico-cultural. E, então, sua linguagem é legitimada pela escola. Enquanto isso, o aluno 

da classe dominada/popular, não tem essa mesma legitimação linguística, cultural e escolar.  

Se a escola é o sistema de transmissão da cultura dominante, o aluno popular pode obter êxito 

nos estudos também, mas não será de forma natural, o seu caminho será difícil. Porque a 

escola e as aulas de língua não lhe são familiares, parecem-lhe desconhecidas. Em decorrência 

disso, o aluno que não se encontra inserido na cultura dominante e não tem igualdade de 

acesso ao ensino encontra-se em desvantagem desde quando chega à escola. Quanto ao aluno 

proveniente da cultura dominante, a escola apenas reconhece a sua linguagem familiar, 

transformando-a em capital linguístico escolarmente rentável; trata-se de um processo natural 

a ele, segundo análise feita por Soares (2002) sobre o pensamento de Bourdieu. 
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Para a teoria do capital linguístico escolarmente rentável, conforme a autora, não há solução 

para o problema do fracasso escolar, das discriminações na escola, onde o público deriva de 

uma sociedade de classes. 

Segundo ela, as três teorias harmonizam-se em uma questão: existe uma distância incisiva 

entre a linguagem das classes dominantes e a linguagem das classes dominadas. E a crise que 

a autora afirma existir no ensino de língua tem origem, justamente, nessa diferença de 

linguagens entre classes, já que a escola reconhece apenas uma delas como legítima: a 

linguagem do grupo dominante. 

Sendo assim, Soares (2002) conclui que seria necessária a eliminação das desigualdades 

sociais e econômicas e dos preconceitos para haver uma real democratização do ensino. 

Entretanto, acreditamos que eliminar de vez tanto as desigualdades quanto os preconceitos é 

algo ainda distante no horizonte da realidade brasileira. 

Soares (2002) vê a origem da dificuldade de rendimento escolar principalmente nas injustiças 

sociais. A escola e os professores podem trabalhar para equiparar o desenvolvimento dos 

diversos alunos, pois são todos igualmente inteligentes, mas recebem tratamento desigual, 

dependendo da classe social de cada um. Porém, segundo a autora, é preciso reparar 

primeiramente a sociedade injusta e desigual, que impossibilita que pessoas iguais tenham as 

mesmas oportunidades de ensino, por usarem variedades linguísticas diferentes.  

A autora afirma que a teoria do capital linguístico com a “concepção de escola totalmente 

determinada pela estrutura social é impotente diante das desigualdades que, na verdade, ajuda 

a manter” (SOARES, 2002, p. 72). E como vimos, as teorias das deficiências e das diferenças 

linguísticas concebem a escola como redentora, pois cabe a ela corrigir as distorções e desvios 

da linguagem não padrão. Nesse sentido, Soares (2002) pressupõe a escola como uma 

instituição que se articula aos processos de mudança da estrutura social, que colabore para a 

igualdade social e econômica, e, assim, propõe: “nem redentora, nem impotente, mas uma 

escola progressista, ou uma escola transformadora
21

” (SOARES, 2002, p. 73-75, “grifos da 

autora”). 

                                                             
21 Conceito que a autora buscou em Snyders, G. Escola, classe e lutas de classes. Trad. M. H. Albarran. Lisboa, Moraes 
Editores, 1977. Esse autor francês propõe uma escola progressista que pode, partindo do incentivo aos aspectos positivos dos 
alunos pertencentes às classes dominadas, levá-los a superar suas “limitações” e escapar ao fracasso. Ele considera os 

problemas de linguagem como objeto decisivo a esse processo. Soares (2002) aproxima o conceito de Snyders ao seu: 

“escola transformadora”. 
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Essa escola transformadora deve rever o seu papel social, contribuindo para a mudança e 

diminuindo as desigualdades. Uma escola que se pretende transformadora precisa fortalecer e 

orientar de forma satisfatória as forças progressistas existentes nela, visando assegurar a 

aquisição de saberes e habilidades que as preparem para a transformação da estrutura social. 

Para isso, é necessária uma escola que, ciente da sua função política na construção de forças 

contra as injustiças sociais, crie possibilidades para que todos possam alcançar condições 

igualitárias de participação política e cultural e de reivindicação social. 

Por essa proposta pedagógica da autora, a escola não deve se embasar em apenas uma das três 

teorias, mas em todas elas, incorporando o “bidialetalismo transformacional” (SOARES, 

2002, p. 76-79). Na junção dessas teorias, a escola conseguirá somar ao processo de 

transformação social que a sociedade seja mais justa, e os preconceitos possam ser, senão 

extintos, ao menos reduzidos. 

Assim, conforme Soares (2002), o entendimento da diversidade linguística no ensino de 

Língua Portuguesa na escola não é apenas uma tarefa sistêmica, é também um processo de 

resistência ao fracasso na escola, que fica entendido, então, como fracasso da escola. A 

importância do ensino de língua está, principalmente, no seu poder de condicionar o aluno a 

resistir às discriminações e desigualdades. Soares (2002) entende, assim, que a solução para 

as dificuldades no ensino é também política. 

No primeiro capítulo constatamos que a língua portuguesa, desde a Colonização do Brasil, 

vem sendo ensinada por determinação política. Então, vimos que um processo histórico 

repercute o ensino de língua no país que delega a um segundo plano as variedades 

linguísticas, reconhecendo como língua “eficaz” a variedade culta, porque ela é a que 

possibilita maior participação “cultural e política” do aluno, ou seja, representa um 

instrumento de dominação. Nesse sentido, “as mudanças necessárias para eliminar a 

discriminação, na escola, das crianças pertencentes às camadas populares devem ser feitas não 

na ou pela escola, mas na sociedade como um todo” (SOARES, 2002, p. 37, grifos da autora). 

A imposição da língua portuguesa como língua homogênea no Brasil Colônia parece atuar 

sobre o seu ensino até os dias atuais, pois,  

[...] embora a teoria da deficiência lingüística, em que se insere a primeira 

perspectiva, já tenha perdido totalmente sua sustentação, tanto do ponto de vista 

científico — desde que a Antropologia e a Sociolingüística contestaram, de forma 

irrefutável, os conceitos de “deficiência” cultural e linguística — quanto do ponto de 

vista prático — graças ao fracasso comprovado dos programas de educação 

compensatória e ao insucesso inegável de metodologias de “substituição” de um 
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dialeto por outro —, é ainda essa teoria e a concepção de sociedade em que se 

fundamenta que vêm, consciente ou inconscientemente, informando a prática 

pedagógica no ensino da língua materna no Brasil (SOARES, 2002, p. 70).  

 

 

4.2 Pedagogia da Variação Linguística: para entender e desatar os nós da norma curta
22

 

 

[...] temos de reconhecer que estamos muito atrasados na construção de uma 
pedagogia da variação linguística. Parece que não sabemos, de fato, o que fazer 

com a variação linguística na escola. E o que temos feito é seguramente bastante 

inadequado (FARACO, 2008, p. 176). 

 

Faraco (2008) esclarece, de forma pontual, os equívocos existentes em torno do conceito de 

norma na língua, estabelecendo principalmente a diferença entre a norma 

culta/comum/standard e a norma curta. Além disso, ele aponta questões históricas que 

permeiam a língua ainda hoje. Por isso, seus escritos se fazem importantes a este estudo, já 

que compreender a contradição que envolve o conceito de norma é fundamental ao ensino 

de língua portuguesa na educação básica.  

O referido autor demonstra que a norma culta, a norma-padrão e a norma gramatical são 

frequentemente identificadas como se fossem denominações distintas para uma mesma 

norma. No entanto, Faraco (2008), decisivamente, comprova que se trata de preceitos 

distintos, e que essa confusão influencia negativamente o ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa (LP) na atualidade. Por isso, é chegada a hora de “começar a desatar estes nós, 

buscando desenvolver uma gestão mais adequada das nossas questões linguísticas” 

(FARACO, 2008, p. 27). 

No que tange ao processo de ensino-aprendizagem de LP concordamos com Faraco (2008): 

é decisivo definir o que é “norma”, para que as discussões em sala de aula sejam efetivas ao 

aprendizado do aluno. O autor vale-se das origens de uma norma restrita incutida pela 

sociedade, citando polêmica de escritores consagrados na literatura, como José de Alencar, 

dentre outros escritores no século XIX, e descreve a história da gramática, revelando-nos 

que o velho pensamento se encontra inserido no ensino das escolas de agora. Com isso, ele 

revela o paradoxo e os preconceitos com relação à norma e aos usos dela, fixando o que, na 

                                                             
22  Faraco (2008) aborda em sua obra “Norma Culta Brasileira: desatando alguns nós”, os conceitos de norma, norma culta, 
norma-padrão e norma gramatical, e perpassa pela história da gramática e da língua portuguesa desde os tempos da 

colonização, para que, ao final, possamos refletir acerca de uma pedagogia variação no ensino dessa língua, considerando os 
desafios e os fatores linguísticos nesse processo pedagógico. 
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visão dele, é norma culta na língua portuguesa. 

Sem poupar ironia e com um tom estridente, Faraco (2008) aborda as questões da norma de 

forma clara e até mesmo sarcástica. Mas é perceptível a complexidade do tema, que fica 

muito bem exposto pelo teórico. 

Entender esse problema é primordial ao ensino escolar de qualidade. Qual norma é ensinada 

na disciplina de Língua Portuguesa? Provavelmente, se questionarmos os professores, as 

respostas seriam que a “norma culta”, a “norma-padrão”, ou a “norma gramatical” têm o 

mesmo significado. Contudo, Faraco (2008) diz seguramente que a norma com que os 

professores trabalham não é a culta. Isso porque esse autor entende que a incoerência no 

entendimento do que seja a norma culta explica os principais problemas do ensino de língua 

no país. A norma culta, pela perspectiva de Faraco (2008), é a solução para o ensino que se 

quer que seja de qualidade, mas é preciso uma real compreensão de seu significado – tanto 

pelos professores, como pela sociedade em geral, para que a prática pedagógica seja efetiva. 

Faraco (2008) afirma trabalhar o conceito de norma em duas dimensões: uma dimensão 

técnica, por meio da qual ele conceitua e distingue as normas; e a outra dimensão é a 

política, a partir da qual ele aborda a forma como o mal-entendido acerca desses conceitos 

prejudica o ensino.  

Nessa discussão, torna-se necessário destacar que Faraco (2008) concebe a língua por uma 

visão empírica, compreendendo-a como sendo constituída por um conjunto de variedades, 

bem como postulam os documentos oficiais e também Soares (1998), como já salientamos 

anteriormente. Por isso, uma língua não pode ser limitada à definição invariável, isto é, 

como sendo apenas uma unidade estável da linguagem, porque ela vai além dessa visão 

reduzida, sendo também “uma entidade cultural e política” (FARACO, 2008). Nessa mesma 

perspectiva, Coseriu (1979) nos diz que a língua é o “como se diz”, e não o “como se deve 

dizer”.  

Portanto, “norma designa um conjunto de fatores linguísticos que caracterizam o modo 

como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade” (FARACO, 2008, p. 40) - 

sem excluir os fenômenos em variação - e não os preceitos que estipulam como se deve 

falar. Mas, na disciplina de Língua Portuguesa, como sabemos, com base nos estudos 

científicos (SOARES, 2002; BORTONI-RICARDO, 2005 - 2004; FARACO, 2008; 

ANTUNES, 2014 etc.) são esses preceitos limitados que ganham espaço na sala de aula, 
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determinando como o aluno deve escrever e, mais grave ainda, como ele deve falar. Essas 

regras inflexíveis e limitadas são o que Faraco (2008) denomina de “norma curta”, ou ainda 

“miséria da gramática”, pois, “ela não passa de uma súmula grosseira, e rasteira de preceitos 

normativos saídos, em geral, do purismo exacerbado que, infelizmente, se alastrou entre nós 

desde o século XIX” (FARACO, 2008, p. 92).  E o autor diz muito mais sobre a norma 

curta/norma-padrão, afirmando que ela é: inflexível; o mundo das condenações raivosas, das 

rabugices gramaticais; desrespeitosa; arbitrária... para a norma curta só importa o clássico; 

os usos modernos e as inovações são todos condenados por ela. Portanto, a norma curta é 

“um conjunto de preceitos dogmáticos que não encontram respaldo nem nos fatos, nem nos 

bons instrumentos normativos, mas que sustentam uma nociva cultura do erro e têm 

impedido um estudo adequado da nossa norma culta/comum/Standard” (FARACO, 2008, p. 

92). 

Com relação ainda à norma-padrão, o teórico “passeia” pela história do processo que deu 

nome a essa norma, confirmando que ela surgiu a partir da necessidade de 

padronizar/uniformizar a língua no período feudal (Europa). Isso para reduzir variedades na 

língua local, visando a uma língua hegemônica. Logo, pretenderam-se criar um instrumento 

político linguístico de controle social. A norma-padrão é, então, “uma codificação 

relativamente abstrata, uma baliza extraída do uso real para servir de referência, em 

sociedades marcadas por acentuada dialetação, a projetos políticos de uniformização 

(FARACO, 2008, p. 73)”. Na verdade, para esse autor, a norma-padrão não é precisamente 

uma variedade da língua, mas uma convenção sócio-histórica que serve de modelo para 

instigar um sistema de uniformização e de exclusão de determinados falantes. 

No Brasil, conforme mostramos no primeiro capítulo desta pesquisa, a norma-padrão 

emergiu do desejo que a elite letrada possuía de construir um país “euronormativo”, ou seja, 

um país branco, com hegemonia linguística, que se aproximasse de Portugal em língua e 

cultura. Esse cenário denotou a rejeição e o preconceito não apenas contra a variedade 

linguística que se apresentava, mas também contra a diversidade racial e cultural. Assim 

sendo, com o intuito de “lusitanizar” o país, optaram por adotar a língua portuguesa 

brasileira, uma língua diferente da língua de Portugal, padronizada nos modos de falar e de 

escrever do brasileiro. Isso foi o que levou José de Alencar a afirmar que era necessário 

“abrasileirar” o português. Era cabível construir independência política com o colonizador, 

“mas sem deixar de a [ele] se assemelhar” (FARACO, 2008, p. 109). Então, o fato de criar 
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um estilo brasileiro, defendido pelos escritores, não significou a inclusão de todos, mas 

apenas o português da elite letrada, que era o segmento que o lia. José de Alencar e 

Gonçalves Dias eram a favor do “abrasileiramento” da língua, mas não de qualquer 

fenômeno linguístico, queriam mudança, porém, com limites, de acordo com Faraco (2008, 

p. 115). 

Por conseguinte, de acordo com Faraco (2008), formou-se o imaginário de que as gramáticas 

e os dicionários foram produzidos para unificar a língua, tornando-a imutável. Isso é um 

triste engano. A língua é heterogênea e mutante, como estamos discutindo no percurso desta 

dissertação. 

Esse conceito atribuído à norma curta por Faraco (2008) é o que parece pairar no imaginário 

social como sendo a norma culta/comum/standard. Mas, para o autor, norma culta “é a 

variedade que os letrados usam correntemente em suas práticas mais monitoradas de fala e 

escrita” (FARACO, 2008, p. 73), ou seja, é a construção linguística costumeiramente 

produzida por um usuário real da língua, no nível da escrita ou da fala, em uma situação 

específica de comunicação. À vista disso, cada comunidade linguística apresenta uma 

variação própria da linguagem, sendo que, para todas, há uma norma. Com essa explanação 

pautada em Faraco (2008), entender o que é norma culta se torna aparentemente simples, 

embora não seja bem assim, tendo em conta os equívocos existentes na abordagem dessa 

norma. 

A fim de esclarecer esse problema, Faraco (2008) explica que a razão de a norma culta ser 

comumente classificada como sinônimo das outras normas deve-se ao fato de que, ao longo 

desse processo histórico em que foi “apresentada” à língua, deu-se sentido equivocado ao 

termo norma. O autor compreende a norma em duas dimensões, aquilo que é normal/comum 

e aquilo que é normativo/prescritivo na língua. Com isso, ele diferencia o que chama de 

norma culta/comum/standard daquilo que ele chama de norma curta. A norma comum é o 

registro dos fatos da língua, ou seja, o que realmente está em uso corrente pelo falante. No 

entanto, não se trata de qualquer falante, a análise recai sobre os usos dos falantes/escritores 

dos segmentos considerados cultos: pessoas que possuem grau de estudo elevado e que 

moram nos centros urbanos. A norma curta é a que tem respaldo apenas nos manuais, é a 

imposição da língua principalmente por meio das gramáticas, desconsiderando os usos reais. 

Com esses dois conceitos de norma (normal x normativo), por Faraco (2008), é que foi 

assimilado o conceito de norma como aquilo que é normativo, que pretende regular a língua. 
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Desse contexto, resultou a “gramática normativa”. 

Faraco (2008) define ainda o conceito de “norma gramatical”, que é para ele “o conjunto de 

fenômenos apresentados como cultos/comum/standard por alguns gramáticos” (FARACO, 

2008, p. 81), isto é, a partir do momento em que surgiu a norma, surgiu como consequência 

a necessidade de produzirem-se manuais. Isso se fez pelo pensamento de que seria preciso 

fixar regras para padronizar a língua, visando à uniformidade na fala e na escrita. O que 

consideramos impossível. 

Diante disso, o autor propõe direcionarmos nossas energias para o que realmente interessa, 

ou seja: 

[...] de um lado, a descrição e a difusão das variedades cultas/comum/standard 
faladas e escritas; e, de outro, o combate sistemático aos preceitos da norma curta 

que, em nome de uma norma-padrão artificialmente fixada, ainda circulam entre 

nós, quer na desqualificação da língua portuguesa do Brasil, quer na 

desqualificação dos seus falantes (FARACO, 2008, p. 84). 

 

Ao questionamento sobre a necessidade de haver norma-padrão para a língua, o autor 

responde que é necessária, sim, a existência dela, não para a pronúncia, mas para a escrita. 

Pois, considerando-se que o Brasil é um país com território geográfico muito extenso, seria 

problemático não haver uma norma-padrão para a grafia das palavras. Para isso, temos a 

Academia Brasileira de Letras (ABL), que tem por função instituir o Vocabulário 

Ortográfico da Língua Portuguesa, fixando a forma correta de escrita das palavras. Mas, 

afirma Faraco (2008), não é tarefa da ABL fixar a língua por meio da gramática, ela apenas 

define sua grafia. 

Por conseguinte, precisamos definir também o que é certo e errado na língua, considerando a 

definição de norma colocada por Faraco (2008). Essa questão tem origem no passado 

distante e também apresenta equívocos que se refletem no ensino-aprendizagem de LP. O 

mal-entendido dos conceitos de certo e errado é reflexo da forma como se concebe a 

gramática. Acredita-se que é preciso saber gramática para saber falar e escrever bem, o que 

se trata de mais um grave engano.  

As noções de certo e errado surgiram pelo formato da sociedade de classes em que se 

pretende a distinção social, e a língua é um dos principais fatores dessa diferenciação de 

classes (BOURDIEU, 1968 apud SOARES, 2002). A linguagem configura o status social do 

indivíduo e de seu grupo, e, para as classes favorecidas, é importante preservar os traços 
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linguísticos que as distinguem das classes desfavorecidas. E são justamente esses traços 

linguísticos das classes superiores que são tomados como referência no ensino da língua. 

Esse entendimento gera um empenho enorme, constante e histórico na busca por transmitir e 

manter o que é “certo” na língua. O exposto denota que falar/escrever certo/errado na escola, 

principalmente, é a forma de manter a diferença entre as classes, validando alguns 

indivíduos e invalidando outros. 

Além desse fator, apontamos também que essa noção de certo e errado tem fundamento na 

norma curta por consequência de suas afirmações categóricas, inflexíveis, absolutas e 

inquestionáveis. Isso a torna “estreita”: ela não abarca e não admite variedade nem mudança 

na língua, e impõe-nos “a fracassada norma-padrão oitocentista” (FARACO, 2008, p. 93). A 

norma curta “se pauta por uma noção equivocada de erro: ou entende erro em sentido 

absoluto, ou classifica como erro inovações correntes e consolidadas” (FARACO, 2008, p. 

97). 

Todas essas incoerências trazem graves consequências ao ensino de linguagem verbal que se 

deseja que seja de qualidade. Pressupõe-se que o aluno esteja totalmente letrado ao fim da 

educação básica, e Faraco (2008) lembra que isso significa dizer que o aluno consiga ler, 

escrever e interpretar um texto medianamente complexo. Considerando isso, apenas 25%
23

 

da população adulta brasileira é letrada, conforme melhor esclarece o autor: 

Nosso problema são 5 milhões de jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da 

escola. Nosso problema são os elevados índices de evasão escolar. Nosso 

problema é termos ainda algo em torno de 12% de analfabetos na população 
adulta. Nosso problema é o tamanho de analfabetismo funcional24 (FARACO, 

2008, p. 69-70). 

 

Outra consequência diante dessas questões de língua conforme Faraco (2008) é a dificuldade 

encontrada para construirmos “uma sólida cultura linguística capaz de sustentar a promoção 

da língua, um bom ensino dela e a difusão ampla da nossa norma culta/comum/standard” (p. 

97). Um problema que deriva do conflito entre a norma curta e os bons instrumentos 

normativos.  

Sob esse ponto de vista, o autor pontua exemplos extraídos de gramáticas, para mostrar que 

os manuais apresentam diferentes possibilidades de produzir uma construção linguística. 

                                                             
23 O autor apresenta esses dados retirados do Indicador de Analfabetismo Funcional (INAF, edição de 2005), que é uma 
pesquisa realizada periodicamente pelo Instituto Paulo Montenegro, vinculado ao IBOPE. 
24 Aqueles que, embora frequentem ou tenham frequentado a escola, não conseguem ler e entender um texto 
medianamentecomplexo. Para mais detalhes sobre analfabetismo funcional, ver Faraco (2008, p.69-70). 
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Mas os defensores da norma curta condenam arbitrariamente fenômenos já consolidados há 

várias décadas “como parte do nosso uso culto”, sendo reconhecidos pelos instrumentos 

considerados bons por Faraco (2002), como por exemplo, a gramática do professor Rocha 

Lima e o dicionário de regência verbal do professor Celso Luft.  Isso para afirmar que há 

uma regra incisiva, que é valorizada pela tradição e uma regra que toma como pano de fundo 

os usos correntes. À vista disso, Faraco (2008) menciona os “porta-vozes da norma curta”, 

aqueles que se sentem no dever de controlar a língua, censurando ocorrências linguísticas 

completamente aceitáveis, por serem vigentes no uso pelos indivíduos cultos. Esse cenário 

de ataques e reprovações às construções em curso faz com que a língua prescrita pela norma 

curta seja uma “entidade” inacessível, porque, como o autor nos revela, essa língua não é 

utilizada nem pelos usuários cultos da língua portuguesa. 

Essa postura conservadora, conforme nos evidencia Faraco (2008), possui origem no século 

XIX. O escritor brasileiro, José de Alencar, sofreu diversas críticas vindas do povo mais 

conservador, por fazer uso de construções do português coloquial à época. Isso aconteceu, 

porque a elite brasileira pretendia “lusitanizar-se”, enaltecendo os escritores portugueses e 

minorando a língua usada pelos intelectuais brasileiros do período. Quando o modelo de 

língua para o Brasil passou a ser aquele utilizado por intelectuais de Portugal, as críticas 

sofridas por Alencar e por todos que ousaram admitir, na escrita, as ocorrências do 

português brasileiro são explicadas. 

Para entendermos ainda melhor a raiz dessa ideologia conservadora com que a língua é 

concebida, Faraco (2008) remonta à filosofia gramatical do ocidente, mencionando do 

surgimento das gramáticas gregas às gramáticas europeias. No cerne dessas gramáticas, o 

uso ideal de língua era aquele que seguia o modelo dos bons escritores literários de 

determinado período histórico. Os gramáticos desse passado remoto - quiçá não tão remoto 

quanto gostaríamos, já que continua nos assombrando – afirmavam que as línguas seguiam 

rumo à decadência e a solução para isso seria seguir os exemplos dos grandes escritores 

clássicos (Homero, Virgílio, Camões, Padre Antônio Vieira etc.), para que as pessoas 

falassem e escrevessem bem. Faraco (2008) mostra, então, que essa procura de 

embasamento nos escritores pelos gramáticos tem como finalidade ilustrar e sustentar 

padrões que eles querem defender na língua e não os seus usos efetivos. Assim, eles 

encontram e preconizam o que lhes é conveniente, não o que existe de fato.  

Com isso, Faraco (2008) percebe a crise no ensino de Língua Portuguesa como uma 
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consequência do novo agrupamento de alunos que a escola pública passou a receber, quando 

se deu a democratização do acesso às escolas e o consequente desmerecimento do trabalho 

do professor, assunto a que nos referimos no capítulo I. Faraco (2008) e Soares (2002) 

mencionam que, se houve mudança na política pública para o ensino de LP, o mesmo não 

aconteceu com os conteúdos e a maneira como são tratados na sala de aula, já que 

continuam sendo os mesmos, apesar do tempo. 

Faraco (2008) propõe que a variação seja discutida no ensino, de maneira que o aluno que 

ingressa à escola, fazendo uso de uma variedade do português que seja diferente da norma 

culta/comum/standard, consiga apropriar-se dela, sabendo usá-la nas diversas situações de 

comunicação. Pois, de acordo com o autor, comunicar-se com propriedade e desenvoltura 

não é apenas fazer uso da norma culta, mas, ainda, de ser capaz de adequar-se ao contexto de 

comunicação. A gramática da norma culta é necessária, mas não é suficiente.  

Nesse sentido, Faraco (2008) indica os avanços proporcionados pelas pesquisas linguísticas 

com relação à descrição da língua portuguesa. No entanto, os manuais utilizados no ensino 

da língua ainda não se encontram devidamente adequados a esse progresso das pesquisas 

científicas. 

Faraco (2008) procura, sobretudo, explicitar a razão de ainda hoje a sociedade seguir com a 

crença lendária de que tudo aquilo que se desvia da norma curta é “erro”, quando nem os 

falantes cultos da língua seguem essa norma restrita. Ela impõe uma verdade inquestionável 

que a maioria das pessoas não consegue entender que se trata de regras arbitrárias, bastando 

pesquisar algumas boas referências para que sejam encontradas divergências. O autor, então, 

afirma que 

[...] não estamos aqui propondo [...] que não se cuide da expressão, que não se 

cultive a norma culta/comum/standard. Estamos sim criticando as condenações 

arbitrárias que não observam os fatos, que não acompanham a dinâmica da língua, 
que desconhecem as pesquisas contemporâneas da nossa realidade linguística e os 

estudos consolidados nos bons instrumentos normativos (FARACO, 2008, p. 98). 

 

Portanto, é necessário ensinar gramática na escola? Sim, mas a gramática que consideramos 

efetiva ao ensino de LP, assim como afirma Faraco (2008), é a que leva o aluno a refletir 

sobre a estrutura da língua e o seu funcionamento social, criando condições para o domínio 

dos seus usos. Assim, é preciso ensinar a língua por uma perspectiva semântica e pragmática, 

tomando a unidade do texto como base, para que o estudante compreenda os usos reais da sua 

língua. Isso porque, “só existe sentido em estudar gramática, se esses conteúdos estão 
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claramente subordinados ao domínio das atividades de fala e escrita, isto é, se eles têm 

efetivamente relevância funcional” (FARACO, 2008, p. 158). 

 

Como forma de construirmos um ensino de qualidade, Faraco propõe uma pedagogia da 

variação linguística, uma proposta que possui adeptos célebres na sociolinguística como, por 

exemplo, Bagno (2007). Considerando-se que “não há em língua um padrão absoluto de 

correção, mas apenas padrões relativos às diferentes circunstâncias” (FARACO, 2008, p. 

166), para os linguistas a “propriedade” tem mais valor do que a correção. Isso porque, 

conforme o autor, os falantes não variam sua expressão aleatoriamente, mas sistematicamente. 

Logo, os fenômenos linguísticos são relativos às circunstâncias.  

Então, para que o aluno tenha acesso às variedades linguísticas no ensino de LP, o que 

deveria ser a tarefa desse ensino, pela ótica dos linguistas, é necessária uma pedagogia da 

variação linguística, já que “o acesso às variedades cultas da língua não se dá por uma 

pedagogia concentrada no domínio de formas linguísticas”, como explica Faraco (2008, p. 

170), mas “pela perspectiva de uma escola letradora [...] que toma as práticas socioculturais 

da cultura escrita como um eixo organizador do trabalho escolar” (FARACO, 2008, p.171). 

A pedagogia da variação linguística, segundo Faraco (2008), poderia vir a colocar  a escola 

tradicional disciplinar sob interrogação, invalidando o “espectro” da norma-padrão, que, há 

mais de um século (desde o séc. XIX), nos assombra, como um instrumento de violência 

simbólica e discriminação social; um instrumento disfuncional, sem relação com as 

variedades cultas praticadas no Brasil. 

4.3 A Sociolinguística Educacional
25

 

 

No Brasil, ainda não se conferiu a devida atenção à influência da diversidade 

linguística no processo educacional (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 19). 

 

Nesta seção, faremos algumas considerações acerca dos estudos de Bortoni-Ricardo (2005). 

A autora confirma-nos o fato de que a abordagem da variação linguística no ensino 

educacional básico não tem sido efetiva porque, segundo ela, esse fenômeno inerente a todas 

as línguas em uso não tem sido tratado de forma a contribuir para uma educação de 

qualidade, tal como afirmam também Soares (2002) e Faraco (2008). A apresentação de 
                                                             
25

Bortoni-Ricardo (2005) reuniu 20 artigos, todos de sua autoria, os quais compuseram a obra “Nós cheguemu na escola, e 

agora?”. Nesse livro a autora aborda a relevância dos estudos sociolinguísticos para a educação.  
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algumas considerações realizadas por Bortoni-Ricardo (2005) reforçam, pois, o 

desconhecimento sobre as variedades da língua no ensino. 

Por meio de uma perspectiva sociolinguística, a autora trabalha com diversas questões e 

conceitos que envolvem a língua portuguesa em seus diversos âmbitos, mas iremos nos ater, 

preferencialmente, à sua contribuição com relação à educação. Dessa forma, Bortoni-

Ricardo (2005) compreende a diversidade linguística no ensino de língua, como esfera 

política de decisiva contribuição à formação do aluno - da sua identidade e subjetividade. 

Bortoni-Ricardo (2005) também trata acerca da desigualdade social ser um determinante das 

desigualdades escolares, impactando negativamente no processo de ensino-aprendizagem 

escolar. Isso por, justamente, não haver, nas práticas pedagógicas, ações positivas com 

relação à diversidade cultural e linguística do público que chega à escola, conforme também 

nos explicitam Soares (2002) e Faraco (2008). Nesse cenário, a linguagem do aluno é 

considerada “deficiente” e, por consequência, discriminada pela escola.  

Vale reiterar que, no percurso da história do ensino de língua portuguesa no Brasil, 

observamos a democratização do acesso à escola, mas o mesmo não aconteceu com o acesso 

ao ensino, que continua sendo restrito a uma parcela específica da sociedade, como vimos 

principalmente em Soares (2002). Isso nos ajuda a entender até mesmo o título provocador 

da obra de Bortoni-Ricardo (2005): “Nós cheguemu na escola, e agora?”, cujo termo 

“cheguemu” nos indica ser um registro da oralidade que pode ser recorrente nas produções 

dos alunos. Se a escola não acolhe os múltiplos registros, é natural que o aluno chegue a esse 

ambiente e se sinta desnorteado, sem entender o sentido de estar ali.  

Para tentar reverter isso, a autora propõe que as pesquisas científicas sobre variação no 

campo da linguística façam parte dos estudos educacionais. Para isso, segundo ela, é preciso 

existir, dentro dos processos que envolvem o ensino formal de língua, uma “sociolinguística 

educacional”, isto é, uma sociolinguística revisitada, que seriam “todas as propostas e 

pesquisas sociolinguísticas que tenham por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento do 

processo educacional” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 127-128). De acordo com a autora, 

é preciso repensar a sociolinguística no que tange à sua proposta para a educação, já que 

existem críticas de sociólogos e analistas do discurso que mostram que falta a ela uma teoria 

social mais ampla. Então é necessário rever alguns princípios para que a sociolinguística 

contribua efetivamente com a educação.  
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Bortoni-Ricardo (2005, p. 127-133) cita seis princípios fundamentais no desenvolvimento da 

sociolinguística educacional: 

1º a influência da escola na aquisição da língua não deve ser procurada no dialeto 

vernáculo dos falantes [...] mas sim em seus estilos formais, monitorados. O 

vernáculo é infenso à ação da escola; 

2º relaciona-se ao caráter sociossimbólico das regras variáveis. Regras que não são 

associadas à avaliação negativa na sociedade não são objetos de correção na escola 
e, portanto, não vão influir consistentemente nos estilos monitorados; 

3º refere-se à inserção da variação linguística na matriz social. No Brasil, a 

variação está ligada à estratificação social e à dicotomia rural-urbano; 

4º os estilos monitorados da língua não são reservados à realização de eventos de 

letramento em sala de aula. Para a realização de eventos de oralidade, podemos 

nos valer de estilos mais casuais; 

5º a descrição da variação na sociolinguística educacional não pode ser dissociada 

da análise etnográfica e interpretativa do uso da variação em sala de aula; 

6º refere-se ao processo de conscientização crítica dos professores e alunos quanto 

à variação e a desigualdade social que ela reflete. 

 

A autora declara que “a prática desses princípios, no seio de uma pesquisa permanente e 

séria sobre a influência da variação linguística na aquisição de estilos monitorados da língua, 

poderá apresentar respostas ao aparente impasse da sociolinguística educacional na 

atualidade” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 133). 

Essa sociolinguística aplicada à educação é a que Bortoni-Ricado (2005) defende como 

tendo papel “relevante e específico a desempenhar no processo educacional” (p. 127). 

Assim, como propõe a autora, teríamos uma educação linguística humanizadora. 

Nesse cenário, cabe ao professor a tarefa de pesquisar e construir o saber de diferentes áreas, 

principalmente o domínio sobre as teorias da linguagem, porque elas fornecem subsídio à 

(re)orientação das práticas de ensino. Nesse sentido, a autora, ao discutir sobre uma nova 

pedagogia ao ensino como um todo, já que a linguagem é parte de todas as disciplinas do 

currículo escolar, discorre sobre a questão do “erro” na língua. Ela diz que o professor 

precisa, sim, trabalhar a noção de erro linguístico, não como uma deficiência, mas como 

diferença, caracterizando o conceito de adequação linguística. 

Bortoni-Ricardo (2005) nos faz refletir sobre a atualização da prática docente, propondo a 

inclusão de uma pedagogia sensível às relações sociais e culturais.  Para isso e em 

consonância com a autora, a diversidade linguística deve ser vista como um fenômeno 

revelador de estratificação social, ou seja, os diversos usos linguísticos coexistem com os 
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diferentes grupos sociais. Assim, uma escola inclusiva de fato deve ter como base do 

trabalho pedagógico a compreensão de língua enquanto um processo histórico de 

[trans]formação e que não deve ser restrita a uma única variedade no ensino.  

A sociolinguística educacional proposta por Bortoni-Ricardo (2005) é o campo que pode 

contribuir para o acolhimento da diversidade linguística, considerando a língua como um 

bem acessível a todos os alunos. Com esse entendimento, toma-se a variação como parte da 

identidade e da cultura do aprendiz. 

Mas a autora fala de uma “educação bidialetal” ou “bidialetalismo funcional” como 

estratégia de mudança, isto é, a incorporação do dialeto de prestígio pelos alunos das 

camadas populares, tornando-os capazes de alternar entre o dialeto de sua comunidade de 

fala e o dialeto privilegiado conforme a situação social. Assim, o aluno seria capaz de usar 

uma variedade de prestígio e outra estigmatizada. O que é criticado por Soares (2002), como 

mostramos anteriormente, que vê essa proposta como uma forma de manter as desigualdades 

e reforçar as discriminações, já que não se pretende uma avaliação dos problemas sociais.  

Em contrapartida, Soares (2002) propõe “um bidialetalismo para a transformação”, 

entendendo que “os efeitos, na escola, das relações entre linguagem e classe social não se 

restringem à área do ensino da língua” (SOARES, 2002, p. 76). Como sabemos, a autora vê 

os problemas na educação como reflexos dos problemas sociais, desta maneira, além de 

considerar uma mudança específica no ensino, ela entende que “as relações entre linguagem 

e classe social têm, forçosamente, de estar presente numa escola transformadora” (SOARES, 

2002, p. 76). 

Todavia, Bortoni-Ricardo (2005) apresenta argumentos importantes e decisivos ao ensino 

escolar de língua em suas discussões. Acreditamos que uma escola que tem como alicerces 

uma pedagogia da variação linguística (FARACO, 2008) e uma sociolinguística educacional 

(BORTONI-RICARDO, 2005), provavelmente haveria de ser progressista, cujo ensino seria 

de qualidade e para todos. Entendemos que assim, de fato, poderíamos falar de uma 

verdadeira “democratização de ensino”. 

4.4 Variação Linguística: o que é afinal? 

 

Por vários anos, resisti ao termo sociolinguística, já que ele implica que pode haver 

uma teoria ou prática linguística bem-sucedida que não seja social (LABOV, 

1972). 
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Neste tópico, pretendemos definir o que é, afinal, “variação linguística” na língua a fim de 

entendermos a importância de haver um tratamento positivo a esse fenômeno no ensino. 

Para isso, primeiramente será necessário conceituarmos o que consideramos por: língua, 

linguagem, comunidade linguística e, depois, falaremos da variação e de seu tratamento na 

educação formal de língua neste trabalho. Tudo isso será feito considerando o viés da 

Sociolinguística. Mais especificamente, consideraremos as seguintes ramificações destas 

teorias: Sociolinguística Aplicada e Sociolinguística Educacional, levando-se em conta, 

principalmente, Labov (2008, 1972) e  Bortoni-Ricardo (2004; 2005). Para tanto, os nossos 

referenciais (SOARES, 2002; BORTONI-RICARDO, 2005; FARACO, 2008) nos ajudarão 

a elaborar um conceito mais adequado às discussões que pretendemos construir com esta 

pesquisa. 

Segundo Labov (2008, 1972), principal representante da teoria da variação linguística, a 

língua é heterogênea por natureza, e isso se deve aos fatores sociais que a influenciam. 

Assim, a língua não pode ser considerada de forma isolada da sociedade. Nessa perspectiva 

de Labov (2008, [1972]), a língua é mais do que um veículo transmissor de informação, ela 

possui também a função de estabelecer contatos sociais, ou seja, existe uma íntima relação 

entre língua e sociedade. Mesmo a língua enquanto sistema evolui concomitante à 

sociedade, refletindo, de certa maneira, “padrões de comportamento, que variam em função 

do tempo e do espaço”. Portanto, a língua é dinâmica, diversa e social. 

Labov (2008, [1972]) - acerca do surgimento da Sociolinguística na segunda metade do 

século XX – mostra-se perplexo, uma vez que para ele não poderia existir qualquer teoria 

com foco nos estudos sobre a linguagem que não considerasse a língua em sociedade. Para 

ele, a própria linguística deveria ser o suficiente. Bagno (2017, p. 227) considera o 

estruturalismo clássico e o gerativismo, “com seu ‘falante ideal’, que não vive em nenhum 

lugar do planeta”, como um “escândalo epistemológico” para todos que entendem ser 

impossível cortar a língua do falante real, ou seja, do social, do político e da história, para 

analisá-la em um laboratório “como um pedaço de carne morta”. A esse “escândalo” é que 

Bagno (2017) atribui a necessidade da sociolinguística. 

Conforme Bagno (2017), o conceito de língua não é algo simples de se definir. No entanto, 

falaremos da língua como um elemento histórico, social, político, cultural, com “vínculo 

estreito com a identidade individual, comunitária e nacional” (p. 224). 

Nesse sentido, (um)a língua é o seu uso, e isso não significa deixar de considerar suas 
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teorizações, mas, sim, de delinear a necessidade de acrescentar-lhes, além do “sistêmico”, do 

“estrutural”, também e,  com igual valor, o sociocultural, o sociocognitivo e o político 

ideológico, conforme explicita Bagno (2017). Temos, pois, que a língua naturalmente 

humana apresenta variabilidade linguística, isto é, há “formas distintas que, em princípio, se 

equivalem” nos diferentes níveis linguísticos (vocabulário, sintaxe, fonético, fonológico etc.) 

(MOLLICA, 2003, p. 9). 

Por conseguinte, torna-se valioso destacar a linguagem nesse cenário, cuja noção, 

igualmente à de língua, segundo Bagno (2017), possui muitos sentidos e significados. No 

entanto, iremos nos ater à noção de linguagem enquanto “todo e qualquer sistema de signos 

empregados pelos seres humanos na produção de sentido, isto é, para expressar sua 

faculdade de representação da experiência/conhecimento” (BAGNO, 2017, p. 230). É dessa 

concepção de linguagem, pois, que podemos perceber e distinguir a linguagem verbal e a 

linguagem não verbal.  

A linguagem verbal é aquela com que podemos nos expressar por meio do verbo, ou seja, 

usando as palavras de uma dada língua, sendo essa língua “o sistema de signos mais 

completo, complexo, flexível e adaptável de todos” (BAGNO, 2017, p. 230-231). Assim, 

“não por acaso, é de língua que deriva a palavra linguagem, pois toda linguagem é sempre 

uma ‘imitação da língua’, uma tentativa de produção de sentido tão eficiente quanto a que se 

realiza por meio da língua” (FARACO, 2016, p. 231); a linguagem verbal pode ser escrita, 

oral ou sinalizada.  

A linguagem não verbal não se vale de signos linguísticos, a ela correspondem todos os 

outros signos de diferentes naturezas, como por exemplo, as imagens em um outdoor, a 

sinalização de trânsito, determinados sons - como o apito de trânsito ou de juiz de futebol - 

enfim, tudo o que passa alguma informação, que faz sentido, que é comunicação, mas não é 

verbal. Isso é o que possibilita que se fale em linguagem de programação de computador, 

linguagem corporal, linguagem fotográfica e infinitas representações/expressões da 

linguagem, que não acontecem na forma verbal.  

De acordo com Labov (1972, 2008) é por meio da linguagem, competência cognitiva 

inerente aos seres humanos, que os indivíduos representam e expressam seus conhecimentos 

de vida, assim como adquirem, processam, produzem e transmitem suas experiências. 

Tendo em vista um termo com significado amplo, torna-se necessário delimitá-lo, para não 
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desviarmos o nosso foco da pesquisa, por isso consideraremos aqui, de forma específica, a 

linguagem verbal. Ela é uma atividade de interação social, ou seja, dá-se em conjunto. Como 

observamos e também nos confirma Antunes (2014), a linguagem é “uma ação conjunta, 

resultado de uma troca de saberes, de informação, de propósitos e de mútuas influências, [...] 

em situação de conversação e de outras trocas imediatas face a face [...]. Nada é, pois, mais 

coletivo que a atividade da linguagem” (p. 19, grifo da autora).  

Dessa forma, sendo a linguagem uma interação social, a língua também se configura como 

uma ação interativa, que acontece em determinado contexto social, “em que duas ou mais 

pessoas, reciprocamente, se empenham por cumprir algum propósito comunicativo” 

(ANTUNES, 2014, p. 23). Por isso, “não tem sentido reduzir as condições de sucesso das 

atividades de linguagem ao cumprimento de um conjunto de regras gramaticais, definidas, 

quase sempre, sem atenção ao que, de fato, se fala e se escreve em um particular momento 

histórico.” (ANTUNES, 2014, p. 22). 

Nessa sequência, para compreendermos uma variedade linguística precisamos delimitar suas 

fronteiras, uma comunidade de fala ou comunidade linguística, considerando Labov (1972, 

2008), constitui-se das “atitudes e valores compartilhados acerca de formas linguísticas e do 

uso da língua” (p. 53). Dessa compreensão podemos pensar a comunidade de fala como um 

agrupamento de pessoas que “compartilha um conjunto de atitudes sociais para com a 

língua: as mesmas normas” (p.53), embora nem sempre fale utilizando as mesmas formas.  

Segundo Monteiro (2000), definir uma comunidade de fala é também complexo, pois “além 

de não ser fácil estabelecer os limites geográficos ou sociais de uma comunidade, os 

linguístas não são unânimes quanto aos critérios de demarcação” (p. 39). Embora a 

concepção de comunidade no modelo laboviano não seja amplamente aceita, conforme 

afirma Monteiro (2000), consideraremos o conceito de Labov (1972, 2008) que surgiu a 

partir de análises de grupos de indivíduos, considerando-se os aspectos sociais que 

interferem em sua fala. Portanto, bem como Bagno (2017), Monteiro (2000, p. 40) também 

interpreta comunidade linguística, pelo conceito de Labov (1972,2008), como uma 

expressão que “não pode ser aplicada a um grupo de falantes que utilizam todos as mesmas 

formas e, sim, a um grupo que utiliza todos as mesmas normas relativas ao uso da língua”. 

De acordo com as observações de Monteiro (2000) acerca das diferentes e divergentes 

tentativas de vários teóricos em pontuar o que seja uma comunidade de fala, podemos 

afirmar que não há uma dimensão exata ou ideal para essa comunidade, podendo ser 
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delimitada por pequenos núcleos territoriais, talvez por um município, uma cidade, um 

estado etc., ou por um país, ou até mesmo por áreas supranacionais. Portanto, esse grupo 

pode ser uma nação inteira ou apenas membros de uma instituição formal, como a escola, 

por exemplo. 

Esses conceitos são importantes para que possamos pensar o ensino como um processo que 

deve considerar o aluno como um usuário ativo da língua, dotado de um saber linguístico 

característico de sua comunidade de fala, que pode não ser um saber próximo ao proposto 

pela escola, mas é igualmente legítimo. 

Para que o ensino de língua seja de qualidade, ele precisa ser organizado de forma a atender 

democraticamente a todos os alunos. E como se estrutura de forma justa esse ensino? 

Acreditamos ser necessário que haja uma recepção positiva da variação linguística na sala de 

aula. Pois, considerando-se a natureza interativa e social da linguagem, a língua não deve ser 

abordada, no ensino, como uma estrutura abstrata, desvinculada do que está em uso pelo 

aluno.  

Esse fenômeno a que chamamos “variação linguística” são os movimentos inerentes ao 

sistema linguístico, que receberam atenção primeiramente nos estudos labovianos. Outros 

estudos, como o gerativismo de Chomsky, desconsideraram as nuances da língua em uso, ou 

as consideraram somente como inconvenientes, como fatos isolados e desnecessários. Foi a 

partir da teoria da variação linguística de Labov que a variação teve reconhecimento como 

fato que compõe a língua. 

Os estudos científicos sobre a variação linguística estão inseridos na perspectiva da 

sociolinguística laboviana. Por esse viés, provou-se o caráter heterogêneo da língua. Ao 

contrário do que se pretendiam com a posição homogeneizadora, Labov mostrou que a 

linguagem humana é essencialmente variável. Assim, “seria a ausência de variação no 

sistema o que necessitaria ser explicitado” (MONTEIRO, 2000, p. 57), considerando a 

forma como acontece a comunicação pela linguagem verbal. O modelo laboviano, conforme 

observa Monteiro (2000), revela que as estruturas variantes apresentam padrões regulares 

mais organizados do que as estruturas invariantes, e isso não pode ser um acaso.  

Nesse sentido, existem diferentes tipos de variantes, aqui ressaltaremos as variantes de 

prestígio e as variantes estigmatizadoras. O que faz com que uma variante se torne 

prestigiada é o fato de ela ser “associada a um falante ou grupo social de status considerado 
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elevado” (MONTEIRO, 2000, p. 64). Assim, em consonância com as observações de Labov 

(1972, 2008), a variante das classes dominadas tende a se desestruturar, em relação à 

variante da classe dominante. Isso gera, infelizmente, “inúmeros sentimentos de 

culpabilidade ou de inferioridade linguística, que levam muitos falantes a se envergonharem 

de seus próprios dialetos”.  

Com relação às variantes estigmatizadas, entendemos com Monteiro (2000) que dentre os 

preconceitos inerentes a uma sociedade de classes, o que se estabelece pelos usos da 

linguagem é o mais intenso. A depender da escolaridade, da posição social, da comunidade 

de fala etc., um falante pode ser rechaçado ou aceito, porque a fala de maior prestígio se 

encontra no topo da pirâmide social. Então, a maneira de falar de um lavrador analfabeto 

difere da forma de falar de um professor universitário de um curso de agronomia, por 

exemplo. Assim, ambos podem falar sobre a plantação no campo, mesmo se abordarem as 

mesmas questões, eles não falarão da mesma forma, nem terão a mesma aceitação: 

provavelmente, dependendo do contexto do discurso, quanto mais formal for a situação, 

mais valorizado será o discurso proferido pelo professor em contraste com o discurso 

pronunciado pelo camponês.  

Monteiro (2000, p. 65), em sua leitura de Labov (1972), diz-nos que “o preconceito é tanto 

mais forte quanto maior for a identificação da forma com a classe discriminada. À proporção 

que passa a ser usada por outros grupos, o estigma vai diminuindo até deixar de existir”. 

Esse fenômeno acontece quando a variante é aceita pela classe dominante. 

Essa afirmação remete-nos ao pensamento do sociólogo francês Bourdieu (2007, [1979]), 

quando ele nos apresenta a linguagem humana como um dos principais marcadores da 

distinção social, considerando uma sociedade de classes como a nossa. É muito importante 

essa observação quando se pensam os problemas do ensino formal de língua. Será que a 

escola tem contribuído para reduzir a distância entre as classes? Um importante 

questionamento a que pretendemos responder logo adiante. 

Como a variação linguística trata de um fenômeno muito amplo que envolve diversas 

questões, não iremos, nem conseguiríamos exauri-lo. Mas, ainda precisamos entender que a 

língua varia nos estilos de falar considerando fatores externos: variável sexo (mulheres e 

homens não falam da mesma forma) variável faixa etária (a linguagem de um idoso não é 

igual à linguagem de um adolescente, por exemplo); variável classe social (que vai depender 

das variáveis: profissão, renda, escolaridade, lugar onde se reside; grupo étnico).   
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Os conceitos que abordam o problema da deficiência, da diferença e do capital linguístico 

compreendem que a raiz do problema está na estrutura da sociedade e propõem um 

bidialetalismo para a transformação, ou seja, uma escola transformadora que se 

comprometa com a luta pela mudança social. Soares (2002) expõe que uma escola 

transformadora se constrói quando, fundamentalmente, acolhe os dialetos dos alunos, 

permitindo-lhes o domínio do dialeto prestigiado.  

Quando a camada popular puder acessar a norma culta (FARACO, 2008), as classes 

dominantes perderão um de seus principais mecanismos de dominação e discriminação. 

Faraco (2008) mostra-nos as incoerências existentes em torno do conceito de norma, 

distingue norma-padrão, norma culta e norma gramatical, mostrando que a confusa 

compreensão delas afeta negativamente o ensino. Com isso, o autor propõe uma pedagogia 

da variação linguística, a partir da qual os alunos poderiam ter acesso às variedades cultas 

da língua, sem que se limitassem ao ensino da norma culta. Isso seria possível por meio de 

uma pedagogia articulada, ao contrário da pedagogia focada no ensino de formas 

linguísticas. 

Bortoni-Ricardo (2005), na mesma linha de raciocínio de Soares (2002) e Faraco (2008), 

argumenta que é preciso um tratamento efetivo do fenômeno da variação linguística pela 

escola. A autora aborda diversos conceitos e problemas imbricados ao ensino de língua 

tradicional e propõe como solução: a sociolinguística educacional. No entanto, ela pensa 

pelo viés da educação bidialetal, a qual sofre duras críticas, principalmente por Soares 

(2002), Faraco (2008) e Bagno (2017). Isso por entenderem que apenas o bidialetalismo não 

resolveria o problema do ensino, já que existem outros fatores sociais que influenciam esse 

processo.  

Esses serão nossos principais aportes para a análise dos dados coletados na parte de análise 

dos dados desta pesquisa.  
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Esta investigação foi realizada por meio de estudo de caso, que teve como proposta discutir o 

tratamento da variação linguística no ensino de Língua Portuguesa, considerando a 

abordagem desse tema na prática de 4 professoras de redes públicas e privada de ensino, em 

Mariana, MG. 

Conforme Lüdke e André (1986), o estudo de caso é uma estratégia de investigação por meio 

da qual se realiza o estudo de um caso simples e específico ou complexo e abstrato, precisa 

ser sempre bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que seja possível a 

realização de uma busca minuciosa de informações. Esse modo de investigação focaliza a 

realidade de maneira contextualizada, isto é, permite estudar o caso (objeto) no seu contexto 

de vida real, utilizando fontes de evidência diversas (qualitativas e quantitativas). 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende 

um método abrangente, incluindo planejamento, coleta e análise de dados. Dessa forma, a 

discussão permite determinar os caminhos seguidos, avaliar como se desenvolveu o caso, 

apresentar a razão para se estuda-lo e concluir, identificando o que se aprendeu a partir do 

estudo do caso. Portanto, de acordo com Gil (1995), o estudo de caso não se trata de um 

roteiro rígido, mas o seu delineamento pode ser definido em quatro fases, sendo elas: a 

delimitação da unidade-caso; a coleta de dados; a seleção, análise e interpretação dos dados; e 

a elaboração do texto. 

Assim, para a realização deste trabalho, fizemos observações no cerne de três escolas na 

cidade de Mariana, Minas Gerais: 

- 2 escolas públicas da rede estadual de ensino; 

- 1 escola particular. 

Acompanhamos as aulas, especificamente em quatro turmas, sendo elas:  

- Um nono ano do Ensino Fundamental (9º EF) de uma Escola Pública da rede estadual 

de ensino (EE); 

- Um nono ano do Ensino Fundamental (9º EF) de uma Escola Particular (EP); 

- Um terceiro ano do Ensino Médio (3º EM) de uma Escola Pública da rede estadual 

(EE); 

- Um terceiro ano do Ensino Médio (3º EM) de uma Escola Particular (EP).  
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Com relação ao período de pesquisa de campo, estivemos imersos em sala de aula, de 

fevereiro de 2017 a julho de 2017. Nesse tempo, aproximadamente cinco meses, foi-nos 

possível observar e registrar 72 aulas: 

- 18 aulas na turma de 9º EF – EE; 

- 18 aulas na turma de 9º EF – EP; 

- 18 aulas na turma de 3º EM – EE; 

- 18 aulas na turma de 3º EM – EP. 

 

Escolhemos pesquisar a atuação de professores dos anos finais, tanto do ensino fundamental 

quanto do ensino médio, por entender, conforme os documentos oficiais, que nesses níveis de 

ensino a discussão acerca do problema tratado nesta pesquisa, teoricamente, já deveria ter se 

iniciado (nos 9º anos) e se concretizado (nos 3º anos).  

A escolha por observarmos a 18 aulas em cada turma deveu-se à compatibilidade com os 

prazos para o desenvolvimento da pesquisa. Compreendemos, pois, que esse número de aulas 

selecionado não garante que nesse período as Professoras dessas quatro turmas tratariam da 

variação. Por isso nos decidimos a investigar também o Planejamento de Aulas das 

Professoras, a fim de realizarmos uma análise descritiva e comparativa desses documentos, 

enquanto discursos das escolas/professores com as aulas efetivadas. Assim, caso o tema não 

fosse abordado durante as aulas observadas, poderíamos analisar se haveria a intenção de que 

ele fosse discutido em algum outro momento ao longo do ano.  

As aulas observadas foram registradas por meio de anotação/escrita e gravação de áudio
26

.  

Além disso, colhemos os Planejamentos de Aulas das Professoras. Esses documentos também 

serão objeto da nossa apresentação e análise neste capítulo. 

Ademais, por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos, o seu projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, que aprovou o seu desenvolvimento, em 2017, 

sob o parecer de número 2.332.106. 

A fim de mantermos o sigilo necessário quanto aos campos e participantes da pesquisa, 

utilizaremos as siglas abaixo, sempre que nos referirmos aos espaços e às pessoas envolvidas.   

Para as pessoas: 

                                                             
26A gravação de áudio, e não de vídeo, deve-se ao fato de que as escolas não permitem registrar a imagem dos 

alunos; uma vez que são menores de idade, esse tipo de registro exigiria a autorização dos pais de cada um deles, 

o que entendemos como algo complexo e desnecessário ao desenvolvimento da pesquisa. 
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- A Professora de LP do 9º EF da Escola Estadual será referida como P9EE; 

- A Professora de LP do 9º EF da Escola Particular, como P9EP; 

- A Professora de LP do 3º EM da Escola Estadual, como P3EE; 

- A Professora de LP do 3º EM da Escola Particular, como P3EP. 

 

Para os campos da pesquisa: 

- A turma de nono ano do ensino fundamental da Escola Estadual será 9º EF – EE; 

- A turma de nono ano do ensino fundamental da Escola Particular, 9º EF – EP; 

- A turma de terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual, 3º EM – EE; 

- A turma de terceiro ano do ensino médio da Escola Particular, 3º EM – EP. 

 

A nossa investigação partiu da hipótese de que a escola não concede um tratamento adequado 

ao uso das variedades desprestigiadas da língua pelos alunos. E, pelas orientações dos 

documentos oficiais ao ensino (PCN; CBC) e das teorias científicas, conforme apresentamos 

no capítulo anterior, escola e professores devem compreender que existem variações na língua 

e que as variedades linguísticas têm valor social discrepante.  

Esse pensamento leva-nos a averiguar como têm ou não têm sido a teoria e a prática de 

professores de língua portuguesa, com relação ao fenômeno da variação linguística. No que 

tange à teoria, pretendemos investigar se o trabalho com a variação é inserido no 

Planejamento de Aula do Professor; com relação à prática, queremos saber se, em sua atuação 

pedagógica, o professor aborda esse fato inerente à língua que ele ensina. E, se o faz, como o 

faz? Caso não haja uma pretensão de se trabalhar com esse tema enquanto conteúdo de aula, 

como o professor reage frente às manifestações da variação linguística presentes na fala e na 

escrita dos alunos? Há aceitação/compreensão ou omissão? E, se vigorar a omissão, resultante 

do silenciamento
27

, a interpretação não nos será negada, pois o silêncio também é uma forma 

de resposta, já que, como nos diz Orlandi (2007), “há um modo de estar em silêncio que 

corresponde a um modo de estar no sentido” (p. 11). 

A seguir, descreveremos as aulas e os Planejamentos de Aulas das quatro professoras, 

distinguindo quem é quem, onde e como atuam. 

 

 

                                                             
27 “O silêncio não fala. O silêncio é. Ele significa.” (ORLANDI, 1997, p. 33). Nessa obra, Orlandi (1997) fala 

sobre as formas do silêncio, mostrando que o silêncio da ordem do “não dito” é aquele cujo sentido ou resposta 

se dá pelo silenciamento do discurso (não há fala, não há escrita) e, para a autora, o não dito produz muito 

sentido. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo será dedicado à análise dos dados construídos durante o processo de observação 

e registro de aulas. Esse estudo será realizado à luz dos documentos regulamentadores do 

ensino de Língua Portuguesa no Brasil, ambos apresentados no capítulo III: Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998; 2000) e Conteúdo Básico Comum (MINAS 

GERAIS, 2007) para os níveis fundamental II e médio de ensino; e das teorias de Labov 

(2008 [1972]), Soares (2002), Bortoni-Ricardo (2005) e Faraco (2008).  

Apresentaremos, pois, uma análise descritiva e comparativa dos dados construídos a partir da 

pesquisa prática, tomando como alicerces os documentos oficiais e as teorias científicas. Isso 

para que consigamos expor o “estado da arte” do ensino de LP, quanto ao fenômeno da 

variação linguística em Mariana, considerando teoria e prática de professores.  

6.1 P3EP: Professora de LP, da turma 3º EM, da Escola Particular 

Observamos as 18 aulas da P3EP, em uma turma de terceiro ano do ensino médio (3º EM), no 

período de 13 de fevereiro a 27 de março de 2017. A P3EP ministrava seis aulas semanais de 

Língua Portuguesa, em uma Escola Particular (EP), localizada na região central da cidade de 

Mariana. Essas seis aulas eram divididas assim: 2 de “Gramática e Texto” ministradas às 

segundas-feiras pela manhã; 2 de “Produção Textual” ministradas às segundas-feiras na parte 

da tarde; e 2 de “Literatura”, uma ministrada pela manhã e a outra à tarde, às terças-feiras.  

A P3EP estava com 67 anos de idade e trabalhava na EP ensinando Língua Portuguesa a 

alunos de turmas do ensino médio, sendo uma dessas turmas o 3º EM - EP, onde realizamos 

as observações. Essa turma era composta por 33 alunos. 

Durante as observações, não pudemos ter acesso ao material didático com que a P3EP 

trabalhou ao longo do período em que estivemos assistindo às suas aulas. De acordo com a 

professora, tratava-se de um material apostilado do Sistema Anglo de Ensino
28

 que, por ser 

um material privativo, apenas os alunos da EP poderiam ter acesso a ele, pois eram apostilas 

dispendiosas e exclusivas. O fato de não poder acessar o material, de certa forma dificultou o 

acompanhamento das aulas. Isso porque, como a professora e os alunos acompanhavam, 

                                                             
28 Anglo é uma empresa de sistema educacional brasileira que abrange todos os níveis da educação básica particular, além de 
cursinhos e instituto de ensino superior. A mencionada escola particular utiliza material didático elaborado por essa empresa, 
cujo slogan voltado ao ensino médio, contido em seu site, é “A reta final está chegando: é a hora certa de preparar os alunos  
para as exigências do ENEM e das melhores universidades”. Para mais detalhes, esta é a página online acessada em jul. 2018: 
<http://www.aquitemanglo.com.br/#porque-anglo> 
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rigorosamente, as apostilas - desde as explicações e resolução de exercícios, até as correções 

das atividades -, algumas vezes não nos foi possível visualizar as minúcias das aulas da P3EP.  

Com relação às aulas de gramática, todo o conteúdo foi trabalhado por meio de resolução de 

questões da apostila, ao menos durante o nosso período de observação. Os alunos tinham que 

ler e responder aos exercícios em sala de aula, de forma silenciosa e, posteriormente, a 

professora lia juntamente com eles, exercício por exercício, questionando-os sobre a resposta 

“certa”. Quando eles não acertavam, ela ditava a resposta contida na apostila. Mas, de forma 

prevalecente, as respostas dos alunos eram sempre as “certas”, ou seja, compatíveis com as 

respostas da apostila que a professora apresentava. Os exercícios referiam-se à classificação 

de termos gramaticais a partir de trechos de textos da literatura clássica. Por exemplo: 

classificação das “pessoas do discurso” em um pequeno fragmento da obra “Dom Casmurro”, 

de Machado de Assis. 

Sobre as aulas de “Produção Textual”, observamos aulas em que se discutia acerca de como 

elaborar uma redação. Com amparo na apostila, a professora repassou aos alunos “a estrutura 

dissertativa ortodoxa”, apresentando como se organiza um tema em três partes: introdução, 

desenvolvimento e conclusão, indicando o que é esperado em cada parte, para que se produza 

um bom texto dissertativo. E, ressalta-se, a P3EP não aceitava o pensamento do aluno, sempre 

impunha a sua verdade (apoiando-se nos manuais) sobre as manifestações de discordâncias 

pelos alunos.  

Em uma das explicações da professora sobre “estrutura dissertativa ortodoxa”, ela mencionou 

alguns exemplos a serem evitados na produção de um texto dissertativo, sendo um deles os 

“estrangeirismos”. Segundo ela, é preciso que valorizemos a nossa língua, evitando 

expressões como “coffee break”, “sale” e demais termos estrangeiros, porque, além de ser 

“feio”, deprecia a língua. É preciso chamarmos a atenção para o fato de que expressões do 

inglês como essas e outras (videogame, show, pen drive, futebol, internet, e-mail, slide, gay, 

jeans, rock, fashion etc.), pela constância de seus usos pelos brasileiros, acabaram sendo 

incorporadas a nossa língua e isso não faz com que o ato comunicativo seja prejudicado. A 

expressão “coffee break”, por exemplo, é uma constante em eventos, designando uma pausa 

para o lanche e, consequentemente, para a aproximação descontraída entre as pessoas. São 

expressões usuais no cotidiano de pessoas pelo país. Esse é um fenômeno que entendemos 

como natural de acontecer. As línguas entram em contato, influenciam e são influenciadas 

umas pelas outras. Existem palavras e expressões do inglês que são usadas pelos brasileiros, 
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cujo sentido é construído apenas entre falantes da língua portuguesa. Aos falantes nativos, 

elas não fariam o mesmo sentido (pen drive, por exemplo); algumas dessas expressões já são, 

inclusive, dicionarizadas. Segundo Bagno (2017, p. 107), “muito comum é que o empréstimo 

assuma, na língua receptora, sentidos que não tem na língua de origem”.  

Para Câmara Júnior (1989, p. 25), os estrangeirismos são empréstimos que abrangem “(...) 

todas aquelas aquisições estrangeiras que uma língua faz em virtude das relações políticas, 

comerciais ou culturais, propriamente ditas, com povos de outros países”. Assim, não se trata 

apenas de uma questão linguística, mas também cultural.  

Além disso, termos estrangeiros estão inseridos nos diversos meios de comunicação, o que 

propicia a aceitação dos falantes comuns. Esses termos podem contribuir para as nossas 

atividades discursivas; não representam ameaças ou obstáculos à comunicação, motivação 

maior da linguagem. E não há possibilidade de impedir que isso ocorra - assim como seria 

incoerente impedir o fenômeno da variação na língua - quando sabemos que a língua é viva, 

pois ela existe à medida que é utilizada pelo falante, que é dinâmico e nunca inerte. Logo, é 

importante contrapor argumentos acerca dessas expressões “emprestadas” à Língua 

Portuguesa, elas não acontecem ao acaso. Mas a professora apenas condenou o uso de 

estrangeirismos com a justificativa de que nós, brasileiros, devemos proteger a nossa língua 

contra essas expressões, que estão cada vez mais ganhando espaço nos nossos usos. 

Relatamos esse acontecimento a fim de destacar que, quando a professora adotou o 

estrangeirismo como uma ameaça à língua, isso nos fez retomar, conforme Faraco (2016), o 

discurso purista sobre a língua portuguesa, que foi tomando forma a partir da metade do 

século XVIII. Esse discurso pretendeu, principalmente, combater o “erro” e os galicismos
29

, 

pautando-se no uso dos autores clássicos da língua
30

, como forma de estatuir, em meio à 

variação e mudança, uma língua “pura”, sem marcas dos “falares bárbaros” ou de influências 

externas. Era preciso, segundo o autor, disciplinar os usos, a partir de um discurso de 

condenações e prescrições, que não entende ou explica os fatos da língua, contenta-se apenas 

em condená-los. “Essa concepção pressupõe que a língua ideal está, de certa forma, congelada 

nos modelos de determinado tempo, uma espécie de Idade do Ouro
31

 da língua” (FARACO, 

2016, p. 211).   

                                                             
29 Palavras e estruturas de origem francesa (cf. FARACO, 2016, p. 206). 
30 Em princípio, só o que estava nos clássicos era correto (id. p. 210). 
31 Grifos do autor. 
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Essa postura de defesa da língua evidencia uma atuação docente radicada no ensino 

tradicionalista, que concebe a língua como um bem a ser protegido dos desvios linguísticos. 

Isso nos faz questionar: se a P3EP considera que os empréstimos linguísticos são “feios”, 

além de acreditar que são fenômenos que desvalorizam a língua, qual seria a sua postura 

frente a uma expressão como esta que, sugestivamente, ilustra o título da nossa pesquisa: 

“esta língua vareia”? Não poderíamos responder a esse questionamento, já que não se trata de 

uma situação a que presenciamos. Mas poderíamos presumir, pautando-nos pelo pensamento 

e atitude dessa professora com relação aos estrangeirismos. 

As aulas de “Produção textual” da P3EP a que acompanhamos se estruturaram em quatro 

momentos: no primeiro, a professora, com base na apostila, ensinou aos alunos o “molde” de 

determinado tipo textual; em seguida, ela determinou um tema para que eles produzissem um 

texto; depois, ela corrigiu as produções dos alunos, apontando os seus “erros”; e, por último, 

os alunos fizeram a atividade de “reescrita de texto”, em que eles deveriam “concertar” os 

“erros” pontuados pela professora. Então, eles compararam a nova versão com a primeira 

versão que fizeram e depois devolveram o texto à P3EP. 

Não tivemos acesso às produções escritas dos alunos, mas a professora, por diversas vezes, 

chamou a atenção da turma, indicando que eles deveriam usar a concordância nominal e 

verbal de forma “correta”. Isso porque, segundo ela, havia muitos “erros” nos textos dos 

alunos, em que o sujeito aparecia no plural e o verbo no singular. Ainda, para ilustrar, ela 

citou o exemplo: “vocês vai”, como erro.  Essa atitude deu-se sem que fosse mencionada a 

questão da adequação, da distinção necessária entre fala e escrita.  

Com relação às aulas de “Literatura”, a metodologia de ensino da professora foi a mesma das 

outras aulas: os alunos lerem e resolveram os exercícios da apostila e, quando foram 

solicitados, responderam indicando a resposta que marcaram como sendo a certa; se eles 

“erravam”, a P3EP fazia um ditado da resposta “certa”, lendo da apostila, e os alunos 

copiavam. E a professora averiguava, por meio de um “visto”, a resolução dos exercícios 

pelos alunos. O único diferencial observado foi quanto à atividade prática de Literatura: logo 

no momento da matrícula, os alunos são informados sobre as obras completas a serem lidas ao 

longo do ano, devendo produzir e apresentar, posterior à leitura e conforme escolha da turma, 

um teatro ao vivo ou gravado; um jornal escrito ou vídeo de jornal falado; ou um jogo, como 

representação da leitura do livro, para avaliação. Em 2017, “Sagarana”, de Guimarães Rosa, e 
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“Nove noites”, de Bernardo Carvalho foram as referências do que a turma deveria ler para 

realizar tal atividade avaliativa. 

Para que os alunos entendessem o conteúdo, a P3EP pedia para que eles resolvessem os 

exercícios da apostila com atenção e tranquilidade. Enquanto isso, normalmente, ela fazia 

outras atividades, como corrigir redações e provas. Quando os alunos terminavam de resolver 

as atividades, ela ia a todas as carteiras dar o visto, para verificar se todos responderam às 

questões. Esse “visto”, segundo a docente, também valia pontos. Por fim, a professora 

corrigia todas as questões, oralmente, lendo na apostila: ela lia o enunciado e solicitava a 

resposta dada pelos alunos, então, eles respondiam, e ela confirmava se estava certo. Quando 

a resposta certa encontrada pelos alunos não condizia com a resposta da apostila, a P3EP 

afirmava que a resposta correta não era aquela, em seguida, ditava a resposta, e todos 

precisavam copiá-la. Se os alunos tentavam argumentar sobre o fato de que não concordavam 

com a resposta que lhes foi dada, a professora não questionava a razão deles e explicava-lhes, 

de forma vaga ou mesmo confusa, sem explanar ideias e fomentar discussão, sem possibilitar 

um espaço de fala e de construção de um conhecimento externo ao que se vê no material 

apostilado.  

Dessa forma, ao ouvir as respostas produzidas pelos alunos, a P3EP dizia que, na maioria das 

vezes, as respostas deles estavam “certas”. Porém, essas respostas não poderiam ser 

consideradas como “boas respostas”, no nível de um terceiro ano de ensino médio, afirmando 

que eles apresentavam algumas respostas que eram mais compatíveis ao ensino fundamental. 

Por isso, a turma precisava evoluir, segundo ela, e impunha-lhes, como boas respostas, 

aquelas delimitadas na apostila. 

No que diz respeito à consideração das diversas possibilidades da língua, o mais “próximo” 

que a professora chegou, no sentido de mostrar que a língua não é uniforme e varia - tal qual o 

falante também não o é -, foi por meio de uma atividade em que ela solicitou aos alunos que 

realizassem uma pesquisa em um site de busca pela internet: cada aluno precisaria encontrar o 

significado das palavras “contextualização” e “interdisciplinaridade”, sem copiar igual ao que 

leram no site, ou ao que estaria escrito na apostila, exclamando “não quero cópia, quero 

outros conceitos!”. Depois da pesquisa realizada, os alunos leram os conceitos encontrados. 

Então, a professora disse que há jeitos distintos de se falar sobre a mesma coisa que, como ela 

definiu, significa: “o mesmo sentido, mas com palavras diferentes”, ela disse.  
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Nessa sequência, foi discutido com a turma a respeito dos “gêneros textuais”, em que a 

professora expôs algumas informações básicas sobre esse tema, dentre elas, foi informado que 

o homem exerce várias atividades e que, para todas elas, ele precisa utilizar a língua. Então, 

existem diferentes formas de utilizar a língua, incluindo os símbolos, sons, escrita etc. Sendo 

assim, conforme exposição feita pela P3EP, existe um tipo de texto apropriado para cada tipo 

de atividade, é necessário, pois, adequar-se. Se essa regra não for respeitada, o texto pode 

gerar estranheza. Assim, a Professora exemplificou, mostrando que dar uma notícia a um 

amigo via internet é diferente de fazer uma prova escolar, são dois contextos diferentes, que 

exigem formas de produções linguísticas diferentes. Por conseguinte, ela apresentou o fato de 

o texto não representar uma forma rígida/fixa, mas que há uma forma mais ou menos estável. 

Então, mostrou questões referentes ao fato de o falante ter noção do que vai falar, dependendo 

do contexto: é necessário saber do tema – se o assunto posto em questão é genérico ou 

restrito; é preciso saber o estilo – escolhas e combinações dos recursos de linguagem 

adaptados a cada situação do uso de língua. Nesse ponto, a professora exemplificou, 

mencionando os telejornais Jornal Nacional e Jornal da Band. 

Na verdade, isso foi um ponto “próximo”, porém muito distante, da abordagem de variedade 

proposta pelos documentos oficiais ao ensino e pelas teorias sociolinguísticas. Com isso, não 

podemos afirmar que a professora pretendia uma discussão sobre a questão da variação da 

língua; o que nos levou a pensar que ela quis esbarrar nessa questão foi o fato de que, no 

Planejamento de Aula - que não foi elaborado por ela, uma vez que ele vem pronto nas 

apostilas – um dos assuntos a ser trabalhado naquele momento teria de ser “as variantes 

linguísticas na construção textual”.  

Assim sendo, talvez por consequência de um ensino rigorosamente embasado em manuais 

didáticos, pudemos perceber que a P3EP não é uma professora suscetível ao diálogo, pois 

sempre que um questionamento ou discussão da turma ou de um aluno tendia a enveredar para 

além das respostas contidas na apostila, a professora mostrava-se incisiva, não cedia espaço 

ao debate, voltando-se à apostila, afirmando ser necessário retomar ao que interessava à aula.  

Nesse ponto, devido às exigências por parte dos pais dos alunos, devemos saber que há uma 

obrigatoriedade do cumprimento pontual dos conteúdos do material didático.   

Nesse sentido, essa professora demonstrou, por meio de sua atuação, ser uma profissional que 

baseia sua prática pedagógica numa abordagem que valoriza apenas a norma-padrão, isto é, a 

norma curta da língua, como nos diz Faraco (2008). Esse tipo de ensino-aprendizagem, não 
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possui respaldo nos documentos oficiais do estado, nas teorias, nem nos usos efetivos da 

língua. 

Dessa maneira, a forma como são organizados os conteúdos da disciplina, corrobora essa 

prática docente rígida, que trabalha com os “acertos” e “erros” na língua, em que o certo é 

sempre aquilo ditado pelo manual. A disciplina é dividida, pela escola, em aulas de 

“gramática”, aulas de “produção textual” e aulas de “literatura”, com dias e horários distintos 

e definidos, ou seja, há a fragmentação do saber dentro de uma mesma disciplina. Isso vai de 

encontro ao que propõem os documentos que regulamentam o ensino de língua e as teorias 

científicas: o ensino deve ser multidisciplinar e aproximar-se da realidade do educando. Se 

não for assim, a escola pode parecer não fazer parte da realidade de mundo vivida por eles. O 

conhecimento não se divide. Quando o professor ensina um conteúdo, o relevante e esperado, 

em consonância aos PCN, CBC e teorias científicas, é que ele instigue seus alunos à 

discussão, porque é mais importante que o aluno consiga relacionar a atividade da sala de aula 

à vida, do que dar respostas “certas” aos exercícios dos livros/apostilas. 

Observamos, ainda, que a produção textual enfocando o ENEM foi o conteúdo com que a 

professora demonstrou maior preocupação e, mesmo os horários e os dias de aulas sendo 

diferentes, ás vezes, ela tomava parte ou todo o tempo de uma aula de “Literatura” ou de 

“Gramática” para discutir questões referentes às aulas de “Produção textual”. 

Nesse sentido, como o ensino de LP, nessa turma da P3EP, pareceu não levar em conta os 

usos correntes na língua, durante o tempo de observação das aulas, entendemos que, 

provavelmente, a P3EP não considera nenhum tipo de variedade à língua. Pois, até mesmo a 

norma culta/comum/standard abrange o que é normal na língua, isto é, o que acontece de fato 

nos usos de determinados falantes, ainda que sejam estes falantes muito específicos em 

situações muito monitoradas, conforme explicitamos, no capítulo IV, embasados por Faraco 

(2008).  

O Planejamento de Aula para a turma 3º EM – EP não representa uma produção elaborada 

pelo professor, conforme os documentos oficiais, trata-se de um texto pronto que vem junto 

ao material apostilado pelo Sistema Anglo de Ensino. Nesse material, na parte de “Gramática 

e texto”, aparecem dois tópicos indicando o trabalho com a diversidade da língua no ensino: 

“as variantes linguísticas na construção textual”, que está no planejamento como assunto a ser 

ensinado no primeiro semestre, durante duas aulas; e “variação linguística”, que está como 

assunto a ser ensinado no segundo semestre, em uma aula.  
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Então, a questão da variação linguística surgiu, discretamente, no Planejamento de Aula da 

P3EP como um conteúdo a ser discutido em momentos específicos, em três aulas, 

considerando todo o ano letivo. Mas, na prática não observamos a discussão do assunto, 

enquanto conteúdo e, tampouco constatamos atitude positiva da professora com relação ao 

dinamismo da língua.  

6.2 P9EP: Professora de LP, da turma 9º EF, da Escola Particular 

A P9EP estava com 31 anos de idade e atuava na Escola Particular (EP), a mesma escola onde 

a P3EP lecionava à época. A P9EP lecionava para turmas do ensino fundamental II, dentre 

elas, estava a turma de nono ano a cujas aulas assistimos (9º EF). Acompanhamos 18 aulas da 

P9EP, no período de 7 de abril a 22 de maio de 2017.  

A P9EP ministrava cinco aulas semanais de Língua Portuguesa (LP) para essa turma de 

ensino fundamental que acompanhamos; era uma turma formada por 28 alunos. As aulas 

dessa professora, nessa turma, aconteceram pela manhã, sendo divididas desta maneira: duas 

às segundas-feiras; uma às quartas-feiras; e duas às sextas-feiras.   

Durante as observações das aulas da P9EP, também não pudemos ter acesso ao material 

didático utilizado por ela como base de ensino de LP, sob a mesma alegação que relatamos 

com relação às aulas da P3EP. Isto é, trata-se de apostilas do Sistema Anglo, um material que 

os alunos precisam pagar para utilizar, ou seja, o acesso a ele não é livre tal como os livros 

didáticos o são nas escolas públicas. O fato de não podermos acompanhar as aulas tendo em 

mãos o manual utilizado durante as mesmas, dificultou a observação, mas isso não nos 

impediu de interpretarmos a atuação da P9EP quanto ao problema que propúnhamos 

investigar. 

Essa professora, da mesma maneira que a P3EP, teve o material apostilado como seu principal 

guia de ensino-aprendizagem de língua, o que faz parte da política educacional da escola. 

Durante as aulas, ela se mostrou preocupada porque, devido a algumas alterações no 

calendário, ela ainda não havia conseguido chegar ao ponto da apostila em que deveriam estar 

naquele momento. Ela nos afirmou que, se houver atrasos na discussão dos conteúdos da 

apostila, os pais dos alunos exigem explicação, eles acompanham o material dos filhos e 

cobram a pontualidade da escola. Então há um rigor, por parte do professor, em concretizar os 

manuais. Mas a P9EP inovou em alguns aspectos: ela trouxe para a sala de aula materiais 

complementares, como um vídeo retirado da internet e utilizou o datashow para algumas 
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aulas expositivas. Porém, o prevalecente, ainda assim, foi o ensino pautado no material 

apostilado. 

A docente trabalhou, durante a maior parte das aulas, com explicações de conteúdos a partir 

da leitura do material didático: à medida que ela e os alunos liam a matéria, faziam pausas 

para as explicações e questionamentos de pontos específicos; geralmente ela indicava qual 

aluno iria ler determinada parte. Após esse momento da aula, a turma resolvia as atividades 

contidas na apostila, e enquanto isso, a professora, quando solicitada, ia até as carteiras, para 

sanar dúvidas. A correção era feita a partir das respostas expostas pelo Datashow, quando ela 

questionava os alunos sobre as respostas criadas por eles. Então eles liam a resposta “correta” 

apresentada por slides, e quem não tivesse construído uma ideia próxima à apresentada pela 

P9EP, deveria copiar a resposta dada no quadro. A leitura das respostas não era realizada 

diretamente da apostila, mas essas respostas idealizadas estiveram sempre presentes, com o 

título de respostas “certas”, das quais o aluno deveria aproximar a sua produção escrita. 

Durante uma das aulas, acompanhamos a professora ensinar “os tipos de discursos”, e, a partir 

do material didático, ela falou sobre haver marcas da oralidade nas expressões do discurso 

direto, e afirmou como sendo aceitável, por ser próprio desse tipo de discurso. No entanto, 

não houve ênfase nessa questão. Acreditamos que isso criou uma situação em que se poderia 

ter discutido conceitos como os de oralidade e escrita, suscitando a participação dos alunos, 

levando-os a perceberem o sentido e a importância da oralidade na escrita, nesse contexto. 

Mas, o foco dessa aula recaiu sobre verbos dicendi, usos de travessão, transformação de 

discursos: direto em indireto, indireto livre em direto, pronomes, narrador etc., com posterior 

resolução de exercícios da apostila pelos alunos. A P9EP verificou as atividades de todos os 

alunos, por meio de um visto, como forma de garantir que eles as fizessem. Além disso, todos 

os exemplos apresentados para ilustrar os diferentes tipos de discursos foram dados a partir de 

fragmentos de textos. 

Algumas aulas que observamos foram dedicadas à parte da apostila “rumo ao ensino médio”, 

que tem como intuito preparar os alunos aos exames para ingressarem no ensino médio 

técnico dos Institutos Federais e do Coluni (da Universidade Federal de Viçosa). Nessa parte 

da aula, os alunos resolveram as questões retiradas do ENEM ou adaptadas dele. Essas 

atividades trataram, principalmente, de questões de gramática e literatura, como por exemplo: 

elementos temáticos do poema; metáfora; paradoxismo; figura de retórica, interpretação; texto 

jornalístico; vocativo; tipo de sujeito; oração; período; frase; tipo de discurso; conjunção – 
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esses foram os conteúdos sobre os quais os alunos precisaram saber/aprender para responder 

às questões preparatórias ao concurso. Após os alunos terminarem, a professora corrigiu 

juntamente com eles. Com isso, nos atentamos para o fato de que os discentes apresentaram 

uma média de 9 a 11 acertos, para cada 13 questões respondidas nos moldes de um vestibular. 

Ainda durante a nossa imersão às aulas da P9EP, foi discutido também o conteúdo sobre 

“textos dissertativos”. O método usado foi o de leitura inicial do capítulo da apostila pelos 

alunos, enquanto a professora seguia acompanhando e indicando as partes importantes que os 

alunos deveriam grifar. Depois, conforme o padrão, os alunos eram levados à resolução de 

exercícios. 

Posteriormente, a professora levou uma vídeo-aula retirada da internet, sobre como elaborar 

uma redação para o Enem. Esse vídeo ensinava, basicamente, acerca da estrutura da redação: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso para solicitar aos alunos, ao término do vídeo, 

que abrissem a apostila para fazer a leitura do tópico que aborda “dissertação expositiva e 

argumentativa”, marcando os pontos mais importantes do texto, aqueles considerados por ela. 

Depois, eles precisaram fazer os exercícios sobre esse conteúdo, identificando, dentre textos 

diferentes, aquele referente a uma dissertação argumentativa, para, por último, produzirem um 

texto expositivo, cuja proposta foi “uma redação em que se exponham aspectos positivos e 

negativos das redes sociais, sem tentar convencer o leitor: sem dar opinião”. 

As aulas de produção textual, gramática e literatura, nessa turma 9º EF - EP, não eram 

divididas por horários e dias distintos, trabalhavam-se todos os conteúdos nas mesmas cinco 

aulas. No entanto, observamos, quanto à literatura, que as leituras e exercícios tinham o 

trabalho com gramática como objetivo também. Os textos literários trabalhados nas aulas que 

acompanhamos foram contos de Edgar Allan Poe e de Machado de Assis. A professora 

solicitava a leitura em voz alta, a cada aluno cabia ler um trecho na apostila, enquanto ela 

seguia questionando, em determinados pontos, os conceitos de termos ou expressões no texto, 

desta forma: “o que é esse “o” aí no texto? A que ele se refere?”, e os alunos deveriam 

responder que o termo representava um pronome que retomava determinado personagem, por 

exemplo. Após lerem e interpretarem o texto, normalmente os alunos tinham que resolver 

exercícios do livro e produzir um texto em sala de aula ou em casa, dentre outras atividades, 

sobre as quais não iremos nos ater, por não serem contributivas à construção da presente 

discussão. 



92 
 

 
 
 

Nesse sentido, sobre as aulas de gramática, receberam atenção ainda, os conceitos e relações 

de coordenação e subordinação na oração; separação e classificação de oração; conceito de 

sintagma nominal e verbal, por meio de leitura da apostila, pelos alunos, com intervenções da 

professora, que explanou alguns pontos da leitura e indicou as partes relevantes a serem 

destacadas no texto. Ela afirmou, “vocês têm que vasculhar as funções sintáticas já aprendidas 

desde o 6º ano”, esse é um exercício necessário para que os alunos dominem os novos 

conteúdos gramaticais, segundo a P9EP.  

E, mais especificamente, foram abordadas todas as nomenclaturas das orações coordenadas, 

por meio de exposição no datashow, leitura do capítulo da apostila, vários exercícios e 

correções, com a finalidade de:  

- diferenciar oração coordenada sindética e oração coordenada assindética;  

- perceber as relações semânticas entre as orações coordenadas sindéticas;  

- classificar as orações coordenadas sindéticas;  

- conhecer regras de emprego de vírgula entre orações coordenadas.  

 

A P9EP justificou o ensino minucioso dessas nomenclaturas, afirmando que “é preciso 

conhecer as nomenclaturas, pois elas são cobradas”. 

 Ademais, A P9EP demonstrou ser uma profissional que apresenta uma tendência a se 

aproximar dos alunos por meio da linguagem, talvez tendendo a conseguir a atenção deles, 

mostrando-se “descolada”. Mas, em algumas situações, ela usou determinadas expressões, em 

tom de escárnio, para criar um cenário descontraído – por exemplo: “não tem ‘pobrema’!”, “é 

‘craro’!”. O contexto em que essas expressões foram ditas foi o de breves intervalos entre as 

explicações dos conteúdos “importantes”. Diante disso, alguns alunos sorriram, criando um 

espaço de depreciação de palavras recorrentes na fala de determinadas pessoas. Isso, como 

entendemos, lendo as teorias e diretrizes do ensino de língua, pode servir para que os alunos 

tenham a crença de que as pessoas que possuam, em suas produções, esse tipo de ocorrência 

linguística – que foge ao padrão - podem ser ridicularizadas.  

Portanto, durante o período de observação não houve qualquer discussão acerca das 

variedades linguísticas ou atitude otimista com relação a elas. 

A partir disso, concordamos com Faraco (2016, p. 137) quando ele afirma que “é notório [...] 

que o português popular é alvo de arraigado e ativo desprezo pelos falantes do português dito 

culto, desprezo que se manifesta na mídia, no sistema escolar e nas diversas situações 

interacionais do cotidiano”. Esse tipo de postura, quando tomada principalmente no espaço 
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escolar, pode fazer com que se criem condições para que os alunos desenvolvam intolerância 

e preconceito linguísticos mediante formas diferentes daquelas consideradas cultas. 

A postura da P9EP remeteu-nos a quem adere ao discurso a que Faraco (2008) chama de 

norma curta, que se refere a um discurso “categórico, dogmático, [que] se compraz em 

ridicularizar o falante, numa prática gratuita, desagradável e, [...], até repugnante de violência 

simbólica [...]. Esse discurso é apenas uma das faces da cultura do erro que veio tomando 

corpo desde os fins do século XVIII.” (FARACO, 2016, p. 205-6). 

O Planejamento de Aula não se refere a um documento pensado e escrito pela professora, ele 

vem anexado às apostilas com que a professora deve trabalhar. A variação linguística é 

inserida ao Planejamento da turma 9º EF da Escola Particular apenas no final do “caderno 4”, 

que seria a última apostila de Língua Portuguesa com que os alunos dessa turma teriam 

contato, antes de concluir o ano letivo. Assim, conforme esse documento, a abordagem sobre 

a diversidade da língua aparece como um conteúdo no módulo “estudo da língua”, devendo 

ser discutida no penúltimo item da parte final da última apostila, como “concordância e 

variação linguística”. A saber, esses módulos dividem-se em “Leitura” de textos literários; 

“Estudo da Língua” ou, como observamos, estudo da norma-padrão; e “Produção Textual” ou, 

como entendemos, escrita de texto com foco em vestibulares. 

Assim, as apostilas apresentam 49 itens a serem discutidos com os alunos na sala de aula, mas 

apenas um item foi dedicado à variação, o qual aparece como “concordância e variação 

linguística”, ou seja, essa questão surge de forma restrita e específica. E não sabemos como 

seria a aula desse conteúdo, já que observamos essa abordagem somente no Planejamento, 

não na prática docente.  

É necessário ressaltar, ainda, o fato de que, ao professor dessa Escola Particular, não é 

concedida autonomia para planejar as suas aulas. O conhecimento já está pronto e o professor 

deve repassá-lo aos alunos. Ele pode ter estratégia própria de ensino, mas não pode se desviar 

do material didático, ou será interpelado pelos pais dos alunos e pela instituição de ensino.  

Contudo, de forma geral, os alunos demonstraram domínio do conteúdo apresentado pela 

professora: sempre que ela os questionou, eles responderam conforme o esperado pelo manual 

e também pela P9EP, isto é, dando a resposta “certa”. Além disso, eles fizeram todos os 

exercícios propostos; foram participativos durante as aulas, mostrando interesse.  Ao devolver 
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o resultado de uma prova, a P9EP afirmou que “todos foram muito bem”, isto é, conseguiram 

uma boa nota. 

6.3 P9EE: Professora de LP, da turma 9º EF, da Escola Estadual 

A P9EE estava com 42 anos de idade e atuava na Escola Estadual (EE), uma escola pública 

localizada em Mariana. A P9EE ministrava aulas de LP para turmas do ensino médio e ensino 

fundamental II, entre as quais estava a turma de nono ano (9º EF) na qual fizemos as 

observações. Nessa turma, observamos 18 aulas, no período de 25 de maio a 13 de julho de 

2017. 

A P9EE ministrava cinco aulas semanais de Língua Portuguesa à turma de nono ano que 

observamos, sendo todas elas pela manhã: duas às segundas-feiras; duas às terças-feiras; e 

uma às quintas-feiras.  Essa turma tinha, aproximadamente, 20 alunos.  

Logo que iniciamos as observações das aulas, a P9EE forneceu-nos o livro didático utilizado 

como apoio ao seu ensino, para que pudéssemos acompanhar melhor as aulas. A professora 

usou o livro didático “Projeto Teláris: português: ensino fundamental 2
32

”, durante as nossas 

observações. No entanto, serviu-lhe como instrumento complementar o livro intitulado 

“Português: linguagens, 9º ano”, de Cereja e Thereza Cochar
33

. Este, ela utilizava 

ocasionalmente, para servir como apoio às explicações de certos conteúdos e para retirar 

exercícios e passar para os alunos resolverem. Ela nos afirmou que, para determinados 

conteúdos, os exercícios e explicações desse livro são melhores. Como os alunos não o 

possuem, a P9EE seleciona exercícios e explicações contidos nele e  copia-os no quadro para 

que os alunos façam as atividades de leitura e resolução de exercícios em seus cadernos. 

Como pudemos perceber, o ponto central das aulas da P9EE foi o manual didático também, 

tal como as outras professoras cujas aulas observamos. Mas esse manual era referente às obras 

fornecidas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD)
34

, um programa do Governo 

Federal, ou seja, são livros recebidos de forma gratuita pela escola.  

                                                             
32BORGATTO, Ana T. et al.Projeto Teláris: português: ensino fundamental 2 (9º ano). São Paulo: Scipione, 2018. 
33 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens, 9º ano (Ensino Fundamental): língua 

portuguesa. São Paulo: Atual, 2014. 
34 “O Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, 
pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às 
escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distritais, e também às instituições de educação 
infantil comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.” Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12391:pnld> acesso em 25 nov. 2018. 
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Nesse sentido, suas explicações durante o tempo em que acompanhamos as aulas foram 

breves e totalmente pautadas nesses manuais, a maior parte do tempo durante essas aulas os 

alunos ficaram ou resolvendo exercícios do livro, ou copiando matéria e exercícios do quadro. 

Em algumas aulas, observamos longos períodos ociosos, em que nada foi produzido pelos 

alunos ou pela professora. Isso, quiçá, explique o fato de não termos percebido participação 

ou entusiasmo pelas aulas nem por parte dos alunos, nem da professora.  

Em uma das aulas observadas, quando a professora ensinou os “processos de formação de 

palavras”, em um de seus exemplos ela abordou a palavra “embora”, dizendo que ela se 

originou da expressão “em boa hora”. Essa relação, entre a palavra e a expressão, causou 

estranheza aos alunos. Com isso, a professora abordou, sucintamente, a questão da mudança 

linguística, dizendo que esse processo é natural, pois, devido aos usos, as palavras se 

modificam ao longo do tempo. Mas não chamou a atenção dos alunos para uma discussão 

esclarecedora das mudanças pelas quais as línguas passam e o que influencia esse processo. 

Todavia, apresentou-nos indícios de que tem o conhecimento de que a língua não é inerte e 

que, por seu dinamismo, ela pode modificar-se pelos usos dos falantes. Nesse momento, os 

alunos participaram, demonstrando que acharam interessante esse acontecimento na língua. 

Esse relato representa um fato isolado do livro, que não teve como pretensão tratar de 

mudança ou variação na língua, a discussão surgiu a partir de uma palavra contida em um 

fragmento de texto que os alunos teriam que analisar, e não gerou uma discussão considerável 

e efetiva. 

E, ainda, sobre os “processos de formação de palavras”, a P9EE pretendeu levar os alunos a 

saberem separar o radical, os sufixos e afixos de várias palavras descontextualizadas, 

indicando que se tratava de formação por prefixação, sufixação e composição. Alguns alunos 

demonstraram espanto quando a professora apresentou como exemplo a palavra “envelhecer”, 

afirmando que ela é formada pelo processo de derivação “parassintético”. Eles disseram que 

não queriam saber sobre isso, porque é muito difícil, e alguém questionou-a: “oh, fessora, cê 

vai dá isso na prova? Num dá, não.”.  

 Em uma aula sobre “figura de linguagem”, utilizando o livro didático, a professora solicitou 

que os alunos fizessem a leitura da explicação dada pelo livro, em voz alta. Após a leitura 

feita por cada aluno, a P9EE reiterou as explicações do livro, retomando partes específicas e 

fazendo perguntas à turma. No entanto, como de costume, os alunos estavam desatentos e 

mostravam-se indiferentes às aulas. Logo, não constatamos diálogo e troca de conhecimento, 
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muito pelo contrário, tivemos a impressão de que se tratava de aulas “sem sentido de ser”, 

para todos: alunos e professora. Isso nos levou a refletir sobre o propósito que os alunos 

conseguem perceber nesse ensino. 

Assim, diante de um espaço de “não discussão” do conteúdo, a P9EE solicitou que a turma 

fizesse os exercícios que se seguiam no livro.  

Em outra aula, desta vez sobre “orações subordinadas substantivas e adverbiais”, a professora 

explanou o conteúdo, por meio de exemplos, com frases isoladas copiadas no quadro: 

Eu gosto muito de você 

Ele chegou |pela manhã → Ele chegou |quando amanheceu 

 

 A P9EE explicou os termos dessas orações, mostrando como se faz para transformar o 

advérbio de tempo em oração e como fazer sua classificação em “oração subordinada 

adverbial de tempo”. E, sempre que questionados, os alunos diziam que não sabiam ou que 

aquilo era difícil demais.  

Em seguida, a professora disse: “a gente vai ver nove tipos de orações, pra aprender a 

estabelecer relação de sentido”. Então, pediu para que os alunos se dividissem em duplas; 

assim, cada dupla ficaria responsável por estudar um tipo de oração, dentre essas nove 

expostas no livro didático (condicional, causal, comparativa, concessiva, conformativa, 

consecutiva, final, temporal, proporcional). Isso para, posteriormente, eles apresentarem os 

conceitos aos demais colegas.  

Então, na aula seguinte, quando as duplas foram à frente da sala apresentar o conteúdo, todas 

explicaram de forma desconexa e vagamente, lendo no livro e copiando frases dele no quadro, 

confirmando-nos que ninguém tinha entendido a razão de tantos conceitos e classificações de 

nas frases. Além disso, houve duplas que não aceitaram fazer a apresentação e houve dupla 

que foi à frente, mas não conseguiu falar. E, ao longo desse processo, a P9EE seguiu 

intervindo, apresentando os conceitos e classificando os termos. Essa atividade ocupou o 

tempo de quatro aulas, considerando os exercícios que foram feitos, posteriormente. A alguns 

questionamentos feitos pelos alunos, a professora não soube responder e consultou as 

respostas no livro. 

Quanto às correções de exercícios, a P9EE lia as questões em voz alta, alguns alunos 

respondiam, e ela confirmava se estava “certo” ou “errado”, se errado, ela indicava a questão 
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certa. Poucos respondiam e, na maioria das vezes, apresentavam respostas “erradas”. Ela usou 

o método de dar o visto nos cadernos, a fim de fazer com que os alunos resolvessem os 

exercícios. Mas, ao que observamos, a maioria não os fazia e, quem os fazia, não conseguia 

chegar à resposta “certa”. 

Todas as 18 aulas que acompanhamos foram desta forma, com a professora lendo em voz alta 

o conteúdo do livro e questionando os alunos; alguns poucos respondiam dizendo não saber 

responder por ser muito difícil, ou então, apresentavam uma resposta qualquer, sem conexão 

com o que estava sendo discutido. Depois disso, a P9EE passava a resposta “certa” e os 

alunos copiavam. Em suma, são explicações e correções sempre com base no manual 

didático.  

Além disso, durante muitas dessas aulas em que estivemos presentes, os alunos passaram 

muito tempo improdutivos, conversando/gritando entre si, fazendo da sala de aula um espaço 

recreativo, barulhento e desordenado, enquanto a P9EE, em sua mesa, corrigia trabalhos e 

provas. E o parecer da professora sobre os resultados das avaliações foi o de que as notas não 

tinham sido boas. 

E, por fim, não houve discussão sobre variação linguística. Entretanto, no Planejamento de 

Aula elaborado pela professora, considerando os documentos oficiais (PCN e CBC), ela 

inseriu o tópico 19 do CBC: “a linguagem verbal: modalidades, variedades, registros” - sem 

especificar os subtópicos - como um conteúdo a ser trabalhado logo nos primeiro e segundo 

bimestres, período em que observamos as aulas. Porém, não houve discussão sobre isso 

enquanto estivemos observando. 

6.4 P3EE: Professora de LP, da turma 3º EM, da Escola Estadual 

A P3EE estava com 34 anos de idade e atuava em uma Escola Estadual (EE) da rede pública, 

também localizada em Mariana. A P3EE ministrava quatro aulas semanais de Língua 

Portuguesa para turmas do ensino médio, dentre elas, encontrava-se a turma do terceiro ano 

(3º EM) em que fizemos as observações, uma turma composta por 23 alunos, cujas aulas 

observadas aconteceram no turno da tarde: duas às segundas-feiras e duas às quintas-feiras.  

Iniciamos as observações nessa turma em junho de 2017 e concluímos em julho de 2017; 

observamos 18 aulas.  
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A P3EE, assim como as outras três professoras, teve como base primordial de ensino-

aprendizagem de LP o livro didático; ela usava como material de “apoio”, o livro “Português: 

linguagens 3”, de Cereja e Cochar
35

.  

A maioria das aulas que acompanhamos nessa turma foi dedicada às discussões de conteúdos 

de literatura, enfocando principalmente o modernismo em Portugal e no Brasil. Como 

entendemos, considerando a pluralidade dos sujeitos que compõem uma turma de ensino 

básico, a variação está presente em sala de aula e pode e deve ser tema de discussão, sempre 

que for necessário e que surgir oportunidade. Assim, durante uma dessas aulas de literatura, 

enquanto a professora corrigia alguns exercícios do livro, acerca da Primeira Geração 

Modernista, houve uma breve consideração sobre o poema “Pronominais”, de Oswald de 

Andrade. Nesse momento, a P3EE abordou estes fragmentos do referido poema: “dê-me um 

cigarro” e “me dá um cigarro”. Logo, pensando-se que o autor do texto esteve envolvido na 

polêmica daqueles que pretenderam reduzir a distância entre a língua falada e a língua escrita, 

mesmo em se tratando de uma aula de conteúdo literário, poderia ter havido um tratamento 

didático-pedagógico da variação linguística durante essa correção de atividade. Mas, seria 

necessário primeiramente que a atividade fosse direcionada à reflexão, não ao encontro da 

resposta “certa” ou “errada”. Dessa maneira, a professora poderia ter levado a turma a pensar 

sobre a questão da distinção entre gramática normativa à época e a língua que os escritores 

modernistas defendiam e, até mesmo, relacionar essa questão com problemas atuais com a 

língua, por exemplo. No entanto, a discussão recaiu apenas sobre a dicotomia “certo x 

errado”. 

As aulas de gramática que observamos nessa turma, versaram sobre as “orações subordinadas 

adjetivas”. A professora passou o conteúdo no quadro, solicitando que os alunos o copiassem. 

Assim, todos os termos da oração foram conceituados individualmente e com exemplificação, 

utilizando-se frases simplificadas, como: 

oração – possui verbos 

subordinada – há relação de dependência com a oração principal 

adjetiva – valor de adjetivo em relação à oração principal 

 

                                          Veja:  

 

                                                             
35 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens, 3º ano (Ensino Médio): língua 
portuguesa. São Paulo: Atual, 2013. 
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Ela comprou bolsas |caras = comprou: verbo; caras: adjetivo 

Ela comprou bolsas que eram caras = 2 verbos: comprou + eram; que: 

conjunção; que eram caras: valor de adjetivo, mas possui verbo = oração 
adjetiva 

 

Além da exposição acima, a P3EE dividiu as orações, apresentando os seus tipos: “restritiva” 

e “explicativa”, conceituando e exemplificando-as: 

I. Restritiva: são as que delimitam, restringem ou particularizam o sentido 

de um nome (substantivo ou pronome). Na escrita, ligam-se ao antecedente, 

diretamente, SEM vírgulas. 

Ex.: A criança ganhou os doces que |estavam sobre a mesa 

II. Explicativa: acrescentam uma informação ao antecedente. Na escrita, 

aparecem ENTRE vírgulas. 

Ex.: A moça, de quem temos excelentes referências, chegou para a 
entrevista. 

Após as explicações do resumo que foi copiado no quadro com apoio no livro didático, os 

alunos precisaram resolver os “exercícios de fixação de conteúdo” sobre orações adjetivas 

contidos no livro. Durante essa atividade, os alunos passaram a maior parte do tempo 

conversando sobre assuntos distintos do conteúdo dado. Enquanto a turma “resolvia” as 

questões do livro, a professora lhes questionava se havia alguma dúvida, mas ninguém se 

pronunciou, pois estavam alheios aos exercícios. 

No momento da correção dos exercícios sobre classificação de “oração subordinada adjetiva 

restritiva e explicativa”, que aconteceu cerca de quatro aulas depois da explicação do 

conteúdo e do início da realização das atividades, a professora seguiu perguntando a resposta 

que os alunos deram a cada questão, quando eles respondiam, ela confirmava se estava certo; 

quando eles apresentavam resposta incorreta, ela mostrava a alternativa correta, considerando 

o livro didático. Para estimular a participação, ou seja, fazer com que o aluno respondesse, a 

P3EE colocava um sinal positivo (+) para quem dissesse a resposta oralmente, em sala, 

quando questionado.  

Por meio dessas atividades do livro, esperava-se, principalmente, possibilitar ao aluno saber 

definir a função sintática dos termos na frase/oração, isto é, a turma tinha que distinguir se a 

palavra destacada na oração era um “sujeito”, “objeto direto”, “objeto indireto”, 

“complemento nominal”, “adjunto adnominal” etc. 

Pelo Planejamento de Aula elaborado pela professora, identificamos que suas aulas foram 

pensadas a partir de “conteúdos de Literatura”, “conteúdos de Gramática” e “conteúdos de 



100 
 

 
 
 

Redação”. Não observamos qualquer discussão, durante suas aulas, que se referisse à variação 

linguística, também não houve menção a esse fato em seu “conteúdo programático do 3º ano 

do Ensino Médio”.  

Dessa forma, a Gramática Normativa é que rege o ensino de língua nesse cenário também, 

visto que o mesmo aconteceu nas demais turmas observadas. Por consequência, não pudemos 

constatar a “reflexão sobre a língua” no campo do discurso, considerando seu contexto 

histórico, político e social, já que a P3EE não se pautou pelo caráter sociointeracionista da 

linguagem, conforme propõem os PCN, CBC e as teorias linguísticas (SOARES, 2002; 

BORTONI-RICARDO, 2005; FARACO, 2008). 

Mas, pelo contrário, observamos uma abordagem de ensino situada no campo abstrato e 

descontextualizada da frase, com sequência gramatical formal e não na unidade do texto, em 

que o aluno é percebido como usuário efetivo da língua e inserido em contextos sociais 

realmente concretos, conforme deveria ser quando nos guiamos pelos documentos oficiais e 

pelas teorias científicas. 

O manual didático foi o material que mobilizou o ensino-aprendizagem nessa turma, tal como 

o foi nas demais turmas observadas. A ele coube o protagonismo das ações em sala de aula. 

Sendo assim, novamente, o ensino-aprendizagem de fato não correspondeu às propostas 

contidas nos documentos oficiais nem às evidências científicas. 

6.5 Discussão 

Desde a LDB 5692/71, publicada no período do regime militar de 1964, a partir da qual se 

instituíram mudanças no ensino de língua, modificando drasticamente a disciplina Português - 

que passou a ser Comunicação e Expressão – os manuais passaram a ser o cerne do ensino, 

visando facilitar o trabalho docente. Houve, pois, a partir de então, uma transformação no 

perfil e no papel do professor. Conforme Bunzen e Rojo (2005, p. 80), “o livro assume para si 

a tarefa de estruturar as aulas, até porque, muitas vezes, ele permanece mais tempo nas 

escolas do que os próprios professores” que, devido à desvalorização da condição docente, 

atuam diversas vezes em mais de uma escola concomitantemente, não dispondo de tempo 

para preparar e corrigir atividades escolares. Como esses professores permanecem por pouco 

tempo em cada escola, são os produtores de livros didáticos é que se tornam sujeitos decisivos 

nos processos de ensino-aprendizagem. 
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Como observamos, pela descrição da atuação das quatro professoras, ainda há um excessivo 

apego aos manuais: livro didático (escolas públicas) e material apostilado (escolas 

particulares). Nesse sistema de ensino-aprendizagem em que o livro didático e a apostila são 

colocados como principais instrumentos de discussão, ou até mesmo únicos materiais de 

estudo possíveis, sem abrir espaço para outras discussões que não estejam nesses materiais, o 

ensino, conforme estamos observando, ainda se mostra tradicional. Isso, de certa forma, pode 

limitar a realidade do aluno porque, ao manual didático é dada a faculdade de identificar a 

verdade, ficando o aluno em último plano, principalmente quando se trata da esfera pública de 

ensino. 

Com isso, cabe ressaltarmos que, embora tenham se passado aproximadamente duas décadas 

da publicação dos PCN (1997/2000), de forma geral, conforme acompanhamos de perto, o 

ensino de classes de palavras e de conteúdos gramaticais continua sendo predominante nas 

aulas de Língua Portuguesa. A promulgação dos documentos regulamentadores do ensino 

confirmou a real necessidade de mudança no ensino. Mas, ainda hoje, isso não parece estar 

sendo uma tarefa fácil para o professor, porque a sua atuação segue pelo sentido contrário ao 

que foi proposto pelas diretrizes. Como constatamos, não existe uma apreensão, por parte da 

escola/professor, dos princípios presentes nesses documentos, visto que não vimos na atuação 

docente ou em seu Planejamento de Aula, uma consciência de ensino-aprendizagem de língua 

que considere a formação do indivíduo apto à cidadania, contra as discriminações, 

emancipado política e socialmente. Um indivíduo que saiba compreender o seu lugar imediato 

e seja capaz de refletir sobre si mesmo e sobre a realidade do mundo e que, assim, possa se 

mobilizar contra as injustiças inerentes ao nosso modelo de sociedade. 

A fim de concretizarmos esse pensamento, precisamos ir muito além das práticas pedagógicas 

tradicionais guiadas pela transmissão do conhecimento dado; já que o ensino tradicionalista 

mecânico é limitador, para o aluno é um desafio produzir conhecimento através dele. Sendo 

dessa forma, o educando apenas recebe o conhecimento, de forma passiva, muitas vezes sem 

espaço para questionar a verdade absoluta imposta por meio dos manuais. 

Esse quadro geral possui uma lacuna que se torna ainda maior quando consideramos a 

sociedade de classes, que é como se configura a nossa, e o ensino nas esferas pública e 

privada. Isso porque, como descrevemos, os ensinos público e privado têm enfoques 

semelhantes com relação à característica de ensino-aprendizagem de língua “fechado na 

gramática normativa”. Esse ensino, que não considera a diversidade, parece não ser 
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problemático com relação ao desenvolvimento, aprendizagem e emancipação do aluno da 

escola particular. Porque, quando observamos de perto, notamos que, por mais complexo que 

seja esse modelo de educação, os alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino 

médio particular, parecem se identificar com ele, já que as turmas observadas participavam 

das aulas; realizavam as atividades, sem apresentar grandes dificuldades; os alunos eram 

questionadores; apresentavam pensamento crítico-construtivo; obtiveram resultados 

excelentes nas avaliações escolares; construíram um conhecimento ajustado à proposta da 

escola. Desse modo, certamente, para além da educação básica, esses alunos darão 

continuidade aos estudos, posto que a escola os capacita a isso.  

Contudo, não podemos afirmar o mesmo quando nos referimos ao ensino público, uma vez 

que a visão que tivemos dessa esfera da educação foi diferente. Ainda que ambas as esferas 

educacionais atuem tendo por modelo um ensino-aprendizagem normativo de língua, o 

público recebido é diverso, o domínio do objeto de conhecimento, pelo aluno, é distinto. 

Assim, nas escolas públicas, os alunos demonstravam desânimo, estranhamento e dificuldade 

durante as aulas de Língua Portuguesa; eles não eram participativos; não expressavam seus 

pensamentos; tinham dificuldade de organizar-se no espaço da sala de aula; não 

questionavam; se questionados, dificilmente conseguiam responder de forma produtiva e 

organizada; apresentaram baixo desempenho nas avaliações escolares. Então, essa realidade é 

diferente daquela que acompanhamos na instituição de ensino particular.  

Embora o modelo de escola seja o mesmo, considerando os conteúdos e a metodologia de 

ensino nas escolas tanto públicas quanto na particular, os alunos não são os mesmos, os 

recursos também não o são. Então, certamente, os resultados dessa educação não serão os 

mesmos. 

Quando estudamos a história do ensino de língua portuguesa – discussão do nosso primeiro 

capítulo -, entendemos que a educação, em determinado momento do passado no Brasil, não 

foi um direito de todos, somente crianças e jovens inerentes às classes de prestígio detinham 

cadeira na sala de aula. Depois, por questões políticas e econômicas, houve a necessidade de 

formar mão de obra qualificada. Por isso foi preciso “democratizar” a educação. No entanto, 

junto a esse processo, aconteceu a precarização do ensino. Então, como muito bem pontuam 

Soares (2002) e Faraco (2008), a convencionada democratização deu-se apenas no nível do 

espaço escolar, não no nível do ensino: quase todo mundo pode ter acesso à escola pública, 

mas o ensino de qualidade continuou sendo para poucos. Isso porque a escola passou a 
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receber alunos de todos os segmentos da sociedade, mas o ensino continuou acontecendo 

pelos mesmos moldes de antes, isto é, inacessível às camadas socialmente desprestigiadas. 

Então, vemos resquícios dessa história ainda nas escolas de agora, do século XXI, do ano 

2017. A educação colocada como “direito de todos e dever do Estado”, no artigo 205, da 

Constituição de 1988, parece ser, primeiramente, contra o povo, não para o povo, conforme 

nos confirma Soares (2002). Essa autora mostra dados que comprovam que o fracasso escolar 

tem sido recorrente principalmente na rede pública, onde a reprovação, a evasão, o fluxo 

irregular, o baixo nível de proficiência em língua portuguesa e a baixa taxa de conclusão na 

idade adequada, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio são consideráveis e 

preocupantes. A nossa busca a campo permitiu-nos construir um panorama do ensino de LP, 

em Mariana, que mostra indícios dessa realidade ainda hoje. 

Quanto à esfera particular, mesmo que, aos alunos, pareça ser possibilitada maior 

oportunidade de sucesso nos estudos e na vida, em contrapartida, a escola não demonstrou 

promover ações e discussões que pretendam a redução das discriminações e desigualdades 

sociais. Trata-se de uma educação que parece visar mais às questões materiais do que aos 

problemas sociais. 

Entendemos que a educação que possui envolvimento positivo com a diversidade como um 

todo, primordialmente carece de um tratamento adequado da variação linguística, pois, como 

já mencionamos, a língua é um dos maiores mecanismos de distinção social (BOURDIEU, 

2007). Sendo assim, a mesma língua que corrobora o fracasso do ensino público, certifica o 

sucesso do ensino particular.  

Como bem nos esclarece Soares (2002), nesse abismo entre classes, a linguagem é um fator 

decisivo quando pensamos o fracasso escolar. O uso da língua delineia as diferenças 

existentes entre os diferentes grupos sociais, o que contribui para os preconceitos, o 

silenciamento e, consequentemente, para o “fracasso” do aluno que não se vê representado 

pela escola nem pelo professor, que usa e quer que ele apreenda uma língua que não é a sua.  

Na maioria das vezes, esse aluno é proveniente das classes populares e encontra-se inserido na 

educação pública. E, segundo a autora, as variantes linguísticas utilizadas por ele são 

estigmatizadas escolar e socialmente.  

Bortoni-Ricardo (2005) propõe um tratamento didático-pedagógico alternativo, visando ao 

progresso do ensino-aprendizagem de língua possível a todos. A autora reafirma-nos o fato de 
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o aluno já saber pelo menos uma variedade da língua portuguesa, antes de ser inserido na 

educação formal. Então, ele sabe o que aprendeu no seu ambiente familiar, ele fala o 

vernáculo. Por isso, ele não vai à escola para aprender a falar uma língua, tampouco aprender 

uma língua nova, ele vai para a aquisição de mais uma variedade da língua, além daquela que 

ele já domina. Assim, a autora compreende uma prática de ensino que tenha como pano de 

fundo tornar o aluno bidialetal, ele continuaria a fazer uso da sua variedade materna, mas 

aprenderia, na escola, a variedade culta da língua, tornando-se, assim, capaz de adequar-se aos 

contextos de comunicação. Esse processo denominado bidialetalismo funcional por Bortoni-

Ricardo (2005) considera, principalmente, uma mudança de postura da escola e do professor, 

com relação ao tratamento da diversidade linguística. 

As aulas de língua portuguesa que acompanhamos durante a nossa pesquisa a campo 

possibilitaram-nos entender, por meio da prática docente, que não há clareza quanto ao 

tratamento da variação inerente à língua. O professor não apresenta uma percepção de ensino 

desejada e necessária à escola que se pretende transformadora (SOARES, 2002), cuja atuação 

docente compreende a língua em seu dinamismo, tendo por base conceitos da sociolinguística 

voltada à educação (BORTONI-RICARDO, 2005). Essa escola progressista precisa partir de 

uma pedagogia da variação linguística, em que os professores saibam distinguir as normas 

curta, gramatical e culta (FARACO, 2008), para que os diversos usos possíveis da língua 

possam ser incorporados ao ensino. 

Como a escola parece considerar mais a norma-padrão (FARACO, 2008) - aquela norma que 

pretende limitar os usos reais da língua - não percebemos abertura para a discussão das 

variedades linguísticas e, sim, uma atuação docente purista, corretiva e “higienista”, que 

denota um ensino de língua tradicionalista, cujo foco é ensinar os preceitos da gramática 

normativa.  

No que tange à prática pedagógica, pudemos notar uma postura de “proteção” e de “correção” 

da língua, que se dá, segundo Faraco (2016, p. 152), pela “tentativa de uniformizar e 

homogeneizar o que é heterogêneo e complexo”, a partir da imposição da norma-padrão, a 

qual o autor não considera como uma variedade da língua, por ela não dar conta de nenhum 

tipo de uso. 

Então, tomando como base as aulas observadas, acreditamos que o tratamento que a variação 

receberia caso fosse abordada, visto que esse tema aparece discretamente em quase todos os 

Planos de Aula analisados, não teria como fundamento a compreensão proposta pelos 



105 
 

 
 
 

documentos regulamentadores do ensino (PCN; CBC) e pelas teorias (SOARES, 2002; 

BORTONI-RICARDO, 2005; FARACO, 2008). Pois, nas práticas pedagógicas, a norma-

padrão ou norma curta é a que percebe valor, aquela a que Faraco (2008) entende como sendo 

uma regra estreita, por ela não dar conta da diversidade linguística, dos fatos da língua em 

uso. Além disso, nas práticas das professoras, não verificamos reflexões sobre a língua, que 

seria o tipo de exercício cognitivo que permitiria considerar as nuances de significados na 

linguagem. 

Sendo assim, podemos afirmar, pela forma como tem sido o ensino de língua portuguesa, que 

os professores não demonstram consciência sobre os conceitos teóricos básicos da 

Sociolinguística Variacionista de Labov (2008 [1972]), nem, especificamente, da 

Sociolinguística Educacional, como sugere Bortoni-Ricardo (2005). E, por isso, torna-se 

complexo, talvez impossível, pensar o tratamento adequado e desejado da variação linguística 

que se espera de uma escola transformadora (SOARES, 2002) no cenário investigado. 

Afirmamos isso compreendendo que, numa escola que tem como critério de ensino-

aprendizagem o preparo “mecânico” do aluno aos exames de seleção para o ENEM e demais 

vestibulares, não há de ter espaço para o entendimento e a abordagem didática que considera 

os fatores linguísticos e extralinguísticos da língua – conforme se faz necessário, pela teoria 

da variação linguística. Não há de ter espaço para uma pedagogia da variação (FARACO, 

2008) que atue por meio de uma abordagem heterogênea da língua, compreendendo que um 

tratamento acolhedor da variação, que não pretende desclassificar nenhuma forma de uso da 

língua, pode contribuir para a redução do preconceito linguístico praticado contra falantes de 

variantes desprestigiadas. Não há de ter espaço para a reflexão sobre as nuances da língua, 

como propõem os documentos oficiais PCN e CBC. Isso pelo motivo de que nesse modelo de 

escola o ensino de língua é fundamentado pelas prescrições dos manuais normativos, com a 

finalidade de que os alunos sejam aprovados em provas do ENEM e vestibulares. Nessa 

escola é esperado que a diversidade seja vista, sim, porém, como um problema, uma barreira 

ao ensino das normas. 

Com relação aos documentos que regulamentam o ensino de LP nas escolas, reconhecemos 

que as concepções teóricas contidas neles privilegiam a dimensão social, interacional e 

discursiva da língua e estabelecem que o domínio dessa língua, pelo aluno, é uma das 

principais condições para a sua plena participação social. Além disso, privilegiam os 

conteúdos de língua portuguesa em articulação nos eixos uso da língua oral e escrita e 
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reflexão sobre esses usos. E não há nenhuma menção ao ensino dos conteúdos gramaticais nas 

formas tradicionais das classes de palavras. Todavia, os PCN e CBC estabelecem caminhos, 

mas não definem os direcionamentos, além de serem restritos, porque há um distanciamento 

entre os documentos e a realidade educacional no nosso país.  Então, não parece ser fácil para 

o professor trabalhar com essa discussão. Isso pode ser o principal fator de a variação ser 

tratada no currículo escolar, mas não ser trabalhada de fato nas aulas de LP. Porque, “a 

questão não é de correção da forma, mas de sua adequação às circunstâncias de uso, ou seja, 

de utilização adequada da linguagem.” (BRASIL, 1998, p. 16). Diante dessa afirmativa 

contida nos PCN, o professor, possivelmente, se questionaria: “O que eu faço, então, com o 

aluno que diz ‘nós cheguemu’?”. E, de acordo com a nossa análise feita dos documentos 

oficiais, podemos dizer com segurança, que esse professor não encontraria resposta nos PCN. 

Assim sendo, Alves (2002) nos leva a pensar uma educação romântica, libertadora e crucial 

aos “novos tempos”. Essa educação seria possível em um cenário cujo ensino possibilitaria ao 

aluno avaliar o conhecimento transmitido frente a sua realidade de vida, isto é, o educando 

poderia compreender o saber ensinado de forma concreta, pois seria capaz de relacionar 

ciência e vida. Dessa forma, o aprendiz conseguiria buscar soluções aos próprios problemas; 

pensar por si mesmo. Para isso, o currículo escolar deveria ser definido pela vida e pelos 

desafios com que o educando pode encontrar ao se relacionar com o mundo ao redor 

(ALVES, 2002). 

Por conseguinte, Alves (2002), visando refletir o lugar do professor, a relevância dos 

conteúdos escolares e a qualidade no ensino, faz as seguintes perguntas retóricas: 

Será que a aprendizagem dos programas oficiais se identifica com o ideal de uma 

boa educação? Você sabe o que é “dígrafo”? E os usos da partícula “se”? [...] E o 

sujeito da frase “Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heroico o 

brado retumbante”? Qual a utilidade da palavra “mesóclise”? Pobres professoras, 

também engaioladas... São obrigadas a ensinar o que os programas mandam, 

sabendo que é inútil. Isso é hábito velho das escolas (ALVES, 2002, p. 31). 

O autor reitera que o saber escolar deve ter utilidade na realidade concreta, devendo abarcar o 

ser humano como um todo, apontando o necessário diálogo entre saber e vida como um 

processo libertário não somente ao educando, mas também ao professor. 

Portanto, a escola de que estamos falando, mais se aproxima da escola redentora e impotente 

de que nos fala Soares (2002), cuja atuação se faz no sentido de erradicar as “deficiências” 

linguísticas e promover a “aquisição” da linguagem socialmente prestigiada, fazendo com que 

o aluno se adapte às exigências da sociedade. Essa escola não considera os problemas sociais 
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que influenciam a linguagem, não considera, pois, a estrutura social. Ao contrário de como 

deveria ser, a escola atua mais como um mecanismo que contribui para a reprodução das 

desigualdades. 

O quadro a seguir ajuda-nos a ilustrar a nossa questão sobre a teoria e a prática dos 

professores que observamos serem condizentes ou não à proposta dos PCN e CBC quanto ao 

ensino de Língua Portuguesa: 

ENSINO EIXO DE ENSINO ESTRATÉGIA DE 

ENSINO 

HABILIDADE 

ESPERADA 

PCN | CBC Análise linguística: USO – 

REFLEXÃO – USO 

Leitura/escuta, 

produção oral e 
escrita, comparação e 

reescrita de textos 

completos 

Perceber as diversas 

formas de estruturação 
de um texto e saber 

escolher, dentre elas, a 

que melhor assegura o 

sentido no texto 

TEORIA – 

Planejamento 
de Aula 

Gramática normativa (GN) Exposição de termos 

para identificação e 
classificação 

Saber identificar e 

classificar termos da 
GN, em fragmentos de 

textos 

PRÁTICA 
DOCENTE 

Gramática normativa (GN) Exposição de termos 
para identificação e 

classificação 

Saber identificar e 
classificar termos da 

GN, em fragmentos de 

textos 

Fonte: elaborado pela autora 

O quadro acima mostra-nos que as professoras-alvo desta pesquisa não adotam, em suas 

práticas, a diretriz teórico-metodológica ao ensino presente nos documentos, indicando como 

isso influencia nas estratégias e habilidades esperadas. Pelos documentos, o texto é objeto de 

reflexão sobre o funcionamento da língua, que se concretiza a partir da análise linguística. 

Esse caminho só é possível fora desse campo pautado pela análise de termos em frases 

isoladas e abstratas, em que as produções do aluno são limitadas às correções superficiais no 

âmbito dos aspectos gramaticais e ortográficos. A variação surge em quase todos os 

Planejamentos de Aula como um conteúdo isolado do todo, a ser discutido pontualmente em 

uma aula ou duas no máximo.  
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7 CONCLUINDO, AO MENOS POR ENQUANTO... 

 

Como descrevemos e discutimos nos capítulos anteriores, sobretudo no capítulo de análise 

dos dados, encontramos contradição na relação entre a percepção do ensino de Língua 

Portuguesa postulada pelos documentos oficiais (PCN e CBC) e a teoria e prática de 

professoras no que concerne à variação linguística nesse processo.   

No capítulo em que discutimos o referencial teórico, constatamos que o fato de ter havido a 

inclusão de concepções procedentes dos estudos científicos, especialmente da 

sociolinguística, nos documentos que regulamentam o ensino de língua há aproximadamente 

duas décadas, ainda não se sustentaram mudanças efetivas ao ensino-aprendizagem formal de 

língua. Isso porque, quando analisamos os documentos oficiais, notamos que, em comparação 

ao ensino de língua “oitocentista” (cf. FARACO, 2008), houve uma reforma decisiva nas 

diretrizes do ensino na educação básica, trata-se de um novo olhar sobre o mesmo objeto. No 

entanto, quando observamos e registramos a atuação do professor em sala de aula, 

constatamos que, durante todas as aulas que acompanhamos, não houve discussão da variação 

nem enquanto conteúdo, nem quando surgiram situações em que se poderia tratar dessa 

questão. Nesse caso, o professor se não a silenciou, tratou-a de forma simplificada, voltando 

logo ao “assunto mais importante”; usou de variedades linguísticas desprestigiadas 

propositalmente, com o objetivo de divertir os alunos; assumiu atitude de “proteção” à língua 

portuguesa contra determinados empréstimos “feios”.  

Por conseguinte, quando examinamos os Planejamentos de Aulas das quatro professoras cujas 

aulas observamos, percebemos uma discreta inserção da variação linguística em três desses 

documentos. Mas, da forma sutil com que esse tema surgiu nos Planejamentos, a 

escola/professor não nos pareceu ter, com isso, a pretensão de trabalhar esse conteúdo 

efetivamente. Então, o tratamento didático-pedagógico da diversidade linguística no ensino de 

LP em Mariana, pelo menos nas aulas observadas, ao nosso olhar, é insuficiente, 

considerando as concepções dos documentos oficiais e das pesquisas científicas.  

Em vista disso, “não podemos escapar de dizer que é inevitável e indispensável que se 

encontrem os meios para alterar profundamente as relações entre teóricos, elaboradores de 

diretrizes e docentes da educação básica” (FARACO, 2008, p. 194). Acreditamos, com base 

nisso, que o professor deveria assumir um papel de protagonista das mudanças no ensino. 

Além disso, segundo Faraco (2008), e com o qual concordamos, é preciso rediscutir a 

formação docente, garantindo-lhes o domínio necessário das práticas de língua oral e escrita. 
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E também investir em formação continuada, melhoria de salário e de condições de trabalho 

docente. E, ainda, combater preconceitos, estigmas e violência simbólica praticados contra o 

modo como se fala (e, de certa forma, como se escreve). Por último, o autor propõe uma 

reavaliação das políticas públicas das últimas décadas cujos programas e orientações criados 

não alcançaram a sala de aula.  

Logo, essas rotas a serem seguidas, traçadas por Faraco (2008), representam o que 

acreditamos como um todo necessário ao ensino de qualidade e igualitário, que pode ser 

construído, primordialmente, ao enxergarmos e acolhermos a diversidade linguística no 

ensino de Língua Portuguesa. Isso porque, quando falamos em trabalho com a linguagem, 

estamos pensando no ensino como um todo, não apenas em uma área específica. 

Consideramos que o adequado tratamento didático da variação capacitaria o aluno a dominar 

a competência discursiva, ou seja, prepararia o educando para as diversas circunstâncias da 

vida, dentre elas, o próprio domínio sobre as diversas áreas de ensino-aprendizagem pelas 

quais o discente precisa passar, para que consiga concluir a educação básica. O oposto disso 

define o fracasso e a evasão desse aluno, impedindo que ele supere sua condição imediata, ou 

seja, por ser silenciado e excluído, o mais provável é que ele permaneça na mesma situação, 

sem a compreensão das possibilidades de melhoria de vida. Desse modo, a compreensão “da 

diversidade do fenômeno linguístico e dos valores constituídos em torno das formas de 

expressão” (BRASIL, 1998, p. 47) é decisiva.  

Em direção à mesma linha de raciocínio de Faraco (2008), Bortoni-Ricardo (2005) propõe 

uma saída por meio de uma sociolinguística educacional, a qual pretende uma atuação 

docente fundamentada nos conceitos desse campo, consciente dos diversos fatores que 

influenciam a linguagem do aluno. Soares (2002), por sua vez, postula uma solução pautada 

na articulação de conhecimentos produzidos por teorias de diferentes áreas (Linguística, 

Sociolinguística, Sociologia, Psicolinguística etc.) para que se instaure um ensino de LP “que 

se incorpore ao processo de transformações sociais, em direção a uma sociedade mais justa” 

(S0ARES, 2002, p. 79).  

Deste modo, consideramos, mediante os procedimentos realizados para a escrita desta 

dissertação, que apenas a inserção de conceitos e propostas almejados ao ensino em 

documentos oficiais, não são suficientes para transformar a prática em sala de aula. Um 

ensino de língua que se quer democrático, que assegure a todos os alunos um conhecimento 

ampliado e diverso da língua, pela perspectiva de um tratamento correto dos fenômenos de 
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variação desta em sala de aula, deve estimular uma reflexão e análise que abarquem todas as 

variedades sociolinguísticas. Isso “para que o espaço da sala de aula deixe de ser o local para 

o estudo exclusivo das variedades de maior prestígio social e se transforme num laboratório 

vivo de pesquisa do idioma em sua multiplicidade de formas e usos” (BAGNO, 2007, p. 32).   

Conforme já afirmamos, o aluno é usuário ativo da língua portuguesa, antes mesmo de 

frequentar a sala de aula pela primeira vez, pois ele já possui domínio de, no mínimo, uma 

das variedades dessa língua. Isso posto, e de acordo com os documentos oficiais, vale 

salientar que a escola deve partir desses conhecimentos que o aluno traz consigo de seu 

cotidiano fora da aula de LP, no sentido de compreender seus conhecimentos intuitivos de 

falante da língua, intentando ampliar sua capacidade de uso. Dessa maneira, ao aluno, seria 

possibilitada a comunicação por meio dos diversos gêneros de discursos que circulam na 

sociedade, desde aqueles mais familiares a ele aos mais complexos, que lhe exijam uso do 

registro formal e da norma-padrão.  

Compreendemos que o aluno precisa, sim, dominar as variedades cultas da língua, porque 

essa habilidade é a que vai possibilitar que ele consiga exercer um papel crítico-consciente 

frente às diferentes esferas de discursos: discurso científico, político, religioso etc. Para isso, 

é proposto, pelo CBC, que os conteúdos dos currículos, programas e práticas escolares 

sejam selecionados em função da aquisição e do desenvolvimento “das competências e 

habilidades de uso da língua e da reflexão sobre esse uso, e não em função do domínio de 

conceitos e classificações como fins em si mesmos” (MINAS GERAIS, 2007, p. 13). 

Para esse progresso é necessário o envolvimento dos múltiplos sujeitos e dos múltiplos fatores 

que envolvem o ensino, considerando assim, as propostas contidas nas diferentes teorias que 

discutimos nestas páginas: a educação progressista de Soares (2002), a pedagogia da variação 

linguística de Faraco (2008) e a Sociolinguística Educacional de Bortoni-Ricardo (2005). 

Uma mobilização por mudanças reais no tratamento da variação no ensino fundamentada 

nessas teorias pode apenas prosperar. 

Finalizando, não percebemos ações que remetessem a esses postulados sobre as variedades 

da língua, nas atuações docentes observadas para o desenvolvimento desta dissertação. Ao 

contrário, o que vimos foi uma contradição na postura assumida pelos professores, mediante 

uma prática de ensino limitada às ações “corretiva”, “higienista”, motivadas pela 

apresentação da variante de prestígio. A consideração das variedades surge nos 

Planejamentos, mas em um número insignificante ao “avanço necessário” (BRASIL, 1998, 
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p. 48).   

Ao menos por enquanto, esses são os nossos resultados, considerações e sugestões finais. Ao 

menos por ora, porque em se tratando de um problema complexo e amplo como este, não 

nos seria possível finalizá-lo de maneira definitiva.  
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