
0 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE  
DARCY RIBEIRO – UENF 

CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E 

LINGUAGEM - PPGCL 
 

 

 

 

 

O ENSINO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREIA SILVA DE ASSIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ 
FEVEREIRO – 2015 

 



1 
 

O ENSINO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

 

 

 

ANDREIA SILVA DE ASSIS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Cognição e 
Linguagem do Centro de Ciências do 
Homem, da Universidade Estadual do 
Norte Fluminense Darcy Ribeiro, como 
parte das exigências para obtenção do 
título de Mestre em Cognição e 
Linguagem. 
 
 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Eliana Crispim 
França Luquetti  
 
Coorientador: Prof. Dr. Sérgio Arruda de 
Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ 
FEVEREIRO – 2015 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dedico este trabalho a minha avó Lourdes, base da minha 
família e meu exemplo de amor maior, e ao meu esposo 
Enderson Tadeu, meu porto seguro onde pude sempre 
ancorar. A vocês, todo meu amor e gratidão.  

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me proporcionado forças para ter 

caminhado até aqui, sem Sua presença nada seria possível. 

À minha família, em especial a minha avó Lourdes, pelo carinho, pelas 

palavras de estímulo e a compreensão pela falta de tempo e atenção, agradeço, 

principalmente, pelas orações. Obrigada pelo amor incondicional! 

Ao meu esposo Enderson Tadeu, sempre a meu lado, olhando além de mim 

mesma e me fazendo acreditar que posso mais que imagino. Graças ao seu 

companheirismo, paciência (muita), compreensão, apoio e amor, este trabalho pode 

ser concretizado. Muito obrigada por ter feito do meu sonho o nosso sonho! 

À querida Professora Dr.ª Eliana Crispim França Luquetti, pela orientação 

eficiente, pela sensibilidade, pela compreensão, pela ajuda nos momentos difíceis, e 

principalmente pela amizade. Suas palavras de incentivo jamais serão esquecidas. 

Aos professores Dr. Sérgio Arruda, Dr.ª Ana Lúcia Lima, Dr.ª Sonia Nogueira 

e Dr.ª Shirlena Amaral, por aceitarem participar da banca e pelas contribuições 

ofertadas generosamente. 

A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, em especial aos 

professores do Programa de Pós-Graduação em Cognição e Linguagem, pela 

oportunidade de crescimento intelectual e pelas contribuições para que essa 

pesquisa fosse realizada.  

Aos amigos de mestrado e de laboratório, em especial à Karina, Giselda, 

Daniela, Edma, Cristiano, Iago, Luciana e Géssica, pela amizade, pelo carinho e 

pela generosidade. Rimos, aprendemos, choramos e vibramos com as conquistas 

juntos. Levarei um pedacinho de vocês aonde quer que eu vá: Rachel Alice, Liz 

Daiana, Monique, Andressa e Laís presentes preciosos que levarei eternamente no 

lado esquerdo do peito.  

A CAPES, pelo incentivo financeiro, possibilitando a realização desse sonho. 

Enfim, agradeço a todos, ainda que não nomeados, que direta ou 

indiretamente colaboram para minha formação. Com vocês divido a alegria desta 

experiência.  

“Quando não souberes para onde ir, olha para trás e sabe pelo menos de 

onde vens” (Provérbio africano). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tHevVx48y70


6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“O homem que não conhece sua língua vive pobremente, vive 
pela metade... Essa pessoa sofre como se sua dignidade 
humana fosse rebaixada” (PEDRO SALINAS). 

 
 



7 
 

RESUMO 

 

ASSIS, A. S. O ensino da variação linguística nos livros didáticos de Língua 

Portuguesa. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2015. 

 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar a questão da variação linguística 
descrita em livros didáticos distribuídos nas escolas públicas brasileiras dos anos 
finais do Ensino Fundamental. Além disso, evidenciamos qual a concepção do 
professor, deste segmento escolar, sobre o tema e sobre o ensino gramatical 
desenvolvido pela escola. Para isso, fizemos algumas considerações acerca do 
ensino de Língua Portuguesa, sobre variação linguística, sobre o livro didático e a 
importância da educação linguística na formação docente. Analisamos cinco 
coleções de livros didáticos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede pública 
estadual de ensino, adotados e distribuídos em território nacional pelo programa 
PNLD/2014, a fim de verificarmos se os mesmos apresentavam uma sequência 
didática que pudesse auxiliar na ampliação da competência comunicativa dos 
alunos. Foram aplicados, também, 30 questionários a professores dos anos finais do 
Ensino Fundamental do estado do Rio de Janeiro, pertencentes às regiões Norte-
Noroeste Fluminense, com o intuito de avaliar como os docentes concebiam e 
trabalhavam com a variação linguística, e qual o papel da gramática em suas aulas 
de Língua Materna. Para realização desta pesquisa, valemo-nos de autores como 
Bagno (2011, 2007), Cyranka (2011), Travaglia (2013, 2009), Possenti (2004, 1996), 
Bortoni-Ricardo (2005, 2004), dentre outros. A pesquisa apontou que a maioria dos 
livros didáticos analisados apresenta a variação linguística como mais um conteúdo 
a ser ministrado, não oportunizando a ampliação da competência comunicativa dos 
alunos. Além disso, verificamos que a maioria dos educadores avaliados sabe 
conceituar o tema, mas não consegue colocá-lo em prática e acabam por reproduzir 
um discurso (re)produzido pela gramática normativa. Outro fato interessante que 
podemos destacar é o novo papel assumido pelo livro didático: a maioria dos 
professores afirmou que o utiliza apenas como material de apoio. Apesar dessa 
mudança na utilização do livro didático, percebe-se que o ensino escolar ainda se 
baseia no molde tradicional, que perpetua um ensino tipicamente metalinguístico, 
descontextualizado e encharcado de regras e nomenclaturas que não oportunizam 
ao aluno condições de ampliar seu olhar sobre sua própria língua. 
 
Palavras-chave: variação linguística, livro didático, educação linguística e formação 
docente. 
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ABSTRACT 

 

ASSIS, A. S. The language variation teaching in portuguese language textbooks. 

Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 

Ribeiro – UENF, 2015. 

 

This research aims to analyze the language variation issue described in textbooks 
distributed in Brazilian public schools in the final grades of elementary school. In 
addition, we noted the teacher conception, on this school segment, about the theme 
and the grammar teaching developed at school. Therefore we have done some 
considerations about the Portuguese Language teaching, language variation on the 
textbook and the importance of language education in teacher training. We analyzed 
five collections of textbooks from 6th to 9th grade of elementary school in the state 
public school system, adopted and distributed on national territory by PNLD / 2014 
program, in order to verify if the same had a didactic sequence that could increase 
the communicative competence of students. There were also applied 30 
questionnaires to the final grades of elementary school teachers in the state of Rio 
de Janeiro, belonging to the Fluminense North-Northwest regions, in order to 
evaluate how teachers conceived and worked with linguistic variation, and what is the 
grammar role in their Mother Tongue classes. For this research, we have used 
authors such as Bagno (2011, 2007), Cyranka (2011), Travaglia (2013, 2009), 
Possenti (2004, 1996), Bortoni-Ricardo (2005, 2004), among others. The survey 
showed that most textbooks analyzed present the linguistic variation as another 
content to be taught, not providing opportunities for the expansion of the students` 
communicative competence. In addition, we found that most of the evaluated 
educators know how to conceptualize the theme, but cannot put it into practice and 
reproduce a speech (re)produced by the normative grammar. Another interesting fact 
that we can highlight is the new role assumed by textbook: most teachers have said 
that they only use the textbooks as an additional teaching material. Despite this 
change in the use of textbooks, we can see that the school education is still based on 
traditional mold, which perpetuates in a typically metalinguistic teaching, 
decontextualized and soggy of rules and concepts that do not provides opportunities 
conditions to the student to improve their gaze on their own language. 
 
Keywords: linguistic variation, textbook, language education and teacher training. 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Coleção 1: atividade de compreensão e interpretação de texto...... 104 

Figura 2 – Coleção 1: atividade de substituição norma popular X normas 

urbanas de prestígio........................................................................................... 

 

106 

Figura 3 – Coleção 2: atividade de transcrição da linguagem informal para 

formal................................................................................................................. 

 

108 

Figura 4 – Coleção 3: atividade de adequação linguística................................ 111 

Figura 5 – Coleção 4: conceitos da gramática normativa................................. 113 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Objetivos do ensino de Língua Portuguesa para o Ensino 

Fundamental...................................................................................................... 

 

 122 

Gráfico 2 – Opinião docente sobre o ensino de gramática............................... 124 

Gráfico 3 – O livro didático é utilizado em suas aulas?.................................... 126 

Gráfico 4 – Valorização apenas das normas urbanas de prestígio (norma 

culta) ou propicia o constante diálogo entre as mais variadas formas de 

expressão?......................................................................................................... 

 

 

127 

Gráfico 5 – O que você entende por variação linguística?............................... 129 

Gráfico 6 – O trabalho com a variação linguística na sala de aula................... 131 

Gráfico 7 – A variação linguística no livro didático............................................ 133 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Coleções analisadas......................................................................   97 

Quadro 2 – Perfil dos docentes pesquisados.................................................... 120 

Quadro 3 – Livros didáticos utilizados pelos docentes pesquisados................ 121 

Quadro 4 – Respostas dos docentes consideradas adequadas sobre o 

objetivo de LP..................................................................................................... 

 

123 

Quadro 5 – Respostas dos docentes consideradas parcialmente adequadas 

sobre o objetivo de LP....................................................................................... 

 

123 

Quadro 6 – Respostas dos docentes consideradas inadequadas sobre o 

objetivo de LP..................................................................................................... 

 

123 

Quadro 7 – Respostas dos docentes sobre o ensino de gramática: grupo 

ensino contextualizado....................................................................................... 

 

124 

Quadro 8 – Respostas dos docentes sobre o ensino de gramática: grupo ler 

e escrever corretamente.................................................................................... 

 

125 

Quadro 9 – Respostas dos docentes sobre o ensino de gramática: grupo 

incoerência entre teoria e prática....................................................................... 

 

125 

Quadro 10 – Respostas dos docentes sobre a utilização do LD: material de 

apoio................................................................................................................... 

 

127 

Quadro 11 – Respostas dos docentes: propicia o constante diálogo............... 128 

Quadro 12 – Respostas dos docentes: valoriza apenas as normas urbanas 

de prestígio......................................................................................................... 

 

128 

Quadro 13 – Respostas dos docentes sobre variação linguística: grupo 

regulares............................................................................................................ 

 

130 

Quadro 14 – Respostas dos docentes sobre variação linguística: grupo 

insuficiente......................................................................................................... 

 

130 

Quadro 15 – Respostas dos docentes sobre o trabalho com variação 

linguística: grupo suficiente................................................................................ 

 

132 

Quadro 16 – Respostas dos docentes sobre o trabalho com variação 

linguística: grupo regulares................................................................................ 

 

132 

Quadro 17 – Respostas dos docentes sobre o trabalho com a variação 

linguística: grupo insuficiente............................................................................. 

 

132 

Quadro 18 – Respostas dos docentes sobre a abordagem da variação  

 



12 
 

linguística no livro didático................................................................................. 134 

Quadro 19 – Respostas dos docentes que responderam que o LD não 

aborda a variação linguística............................................................................. 

 

134 

Quadro 20 – Respostas dos docentes P05 e P11 na questão 04.................... 135 

Quadro 21 – Respostas dos docentes P05 e P11 na questão 05.................... 135 

Quadro 22 – Respostas dos docentes P05 e P11 na questão 06.................... 135 

Quadro 23 – Respostas do docente P09.......................................................... 136 

Quadro 24 – Respostas do docente P01.......................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CES – Câmara de Educação Superior 

CNLD – Comissão Nacional do Livro Didático 

COLTED – Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático  

CRT – Comissão Especial de Recepção e Triagem 

FAE – Fundação de Assistência ao Estudante  

FENAME – Fundação Nacional do Material Escolar  

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  

INL – Instituto Nacional do Livro 

LD – Livro Didático  

LDB – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LP – Língua Portuguesa 

MEC – Ministério da Educação e do Desporto  

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais  

PLIDEF - Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental  

PNLA – Programa Nacional para Alfabetização de Jovens e Adultos 

PNLD – Plano Nacional do Livro Didático 

PNLEM – Programa Nacional para o Ensino Médio 

SNEL – Sindicato Nacional de Editores de Livros 

USAID – Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................   15 

  

1 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA..........................................................   22 

     1.1 Objetivos do ensino de Língua Portuguesa..............................................   23 

     1.2 A linguagem e sua história........................................................................   25 

           1.2.1 Concepções de linguagem...............................................................   28 

     1.3 Ensino da norma: metalinguístico.............................................................   32 

     1.4 PCN de Língua Portuguesa......................................................................   35 

  

2 O ENSINO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E A GRAMÁTICA NA ESCOLA..   38 

     2.1 As concepções de gramática e norma......................................................   42 

           2.1.1 Gramática Normativa.......................................................................   44 

           2.1.2 Gramática Descritiva........................................................................   45 

           2.1.3 Gramática Internalizada...................................................................   46 

           2.1.4 Normas linguísticas e regras............................................................   47 

     2.2 O tratamento da variação na legislação educacional................................   50 

     2.3 As concepções de variação e mudança....................................................   56 

           2.3.1 Variação Linguística.........................................................................   57 

           2.3.2 Mudança Linguística........................................................................   59 

     2.4 A oralidade e a escrita...............................................................................   61 

  

3 O LIVRO DIDÁTICO: QUAL SUA FUNÇÃO?..................................................   65 

     3.1 Percurso do Livro Didático: como viemos parar aqui?..............................   68 

     3.2 O Programa Nacional do Livro Didático....................................................   73 

           3.2.1 PNLD e a variação linguística..........................................................   79 

  
4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA....................   81 

     4.1 A educação linguística na formação docente............................................   83 

     4.2 A importância da educação linguística para o ensino...............................   87 

     4.3 Por uma perspectiva Sociolinguística no ensino de Língua Portuguesa..   90 

  

 



15 
 

5 METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS....................................................   96 

     5.1 Caracterização da amostra.......................................................................   96 

     5.2 Metodologia...............................................................................................   96 

     5.3 Manual do professor..................................................................................   98 

           5.3.1Manual do professor: orientações para utilização.............................   99 

     5.4 A variação linguística nos livros didáticos................................................. 103 

           5.4.1 Coleção Português: uma língua brasileira....................................... 103 

           5.4.2 Coleção A aventura da linguagem................................................... 107 

           5.4.3 Coleção Universos: Língua Portuguesa........................................... 109 

           5.4.4 Coleção Português: linguagens....................................................... 112 

           5.4.5 Coleção Jornadas.port..................................................................... 114 

     5.5 Análise dos questionários: afinal, o que pensa o professor?.................... 119 

  

CONCLUSÃO...................................................................................................... 139 

  

REFERÊNCIAS.................................................................................................... 143 

  

APÊNDICE A....................................................................................................... 151 

APÊNDICE B....................................................................................................... 152 

APÊNDICE C....................................................................................................... 153 

  

ANEXO A............................................................................................................. 155 

ANEXO B............................................................................................................. 157 

ANEXO C............................................................................................................. 159 

ANEXO D............................................................................................................. 160 

ANEXO E............................................................................................................. 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto educacional, o ensino de Língua Portuguesa (doravante LP), 

apesar das inovações no âmbito da ciência da linguagem, continua baseado em 

uma metodologia tradicionalista, estabelecendo regras de correção na fala e na 

escrita, como se não fossem modalidades distintas. Essa postura causa dificuldades 

na educação dos alunos, que são muitas vezes estigmatizados pela forma como 

falam. Podemos observar que o ensino de LP nas escolas é visto como ensino de 

gramática, de modo que seus conceitos e regras são apresentados de maneira 

compartimentada e descontextualizada. Dessa forma, os docentes são direcionados 

a preparem suas aulas moldados no ensino normativo, caso contrário, o ensino não 

é considerado relevante.  

Por esse motivo, o trabalho de língua materna, promovido pelas instituições 

escolares, tem mais a complicar com a utilização exagerada de nomenclaturas e 

conceitos metalinguísticos, do que a ampliar a competência comunicativa dos 

alunos. O que ocorre é uma confusão nos conceitos de língua e linguagem, gerando 

preconceito linguístico, preconceito este que se reflete na sociedade de que não se 

sabe falar o português corretamente. Sabemos que língua e linguagem não são 

termos equivalentes, no entanto, estão intimamente relacionadas. Língua é o idioma 

em si, são as convenções sociais feitas para caracterizá-lo. Já a linguagem é a 

concretização e adaptação que o indivíduo faz no ato de comunicação cotidiana, 

seja de caráter formal ou informal.   

Assim, dizemos que todo indivíduo falante de sua língua conhece seu 

funcionamento. O que acontece é que esse falante, muitas vezes, domina apenas 

uma variante dessa língua, e é dever do professor de língua materna preparar seus 

alunos para percorrerem uma variante a outra sem grandes problemas. Para isso, é 

necessária uma conscientização da sociedade como um todo de que toda variedade 

linguística é igualmente importante e tem seu lugar. O problema é que existe um 

preconceito da variedade oriunda das classes estigmatizadas, como se seus 

falantes fossem pessoas sem cultura ou qualificações. Aparentemente, julga-se o 

indivíduo que está falando e não necessariamente o que ele está falando.  

Por isso, existe uma preocupação com a utilização da linguagem, pois ela 

acaba sendo reflexo do próprio indivíduo e de sua posição social. Dessa forma, a 

linguagem que um indivíduo utiliza expõe mais sobre sua posição na esfera social 
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do que apenas a significação de suas palavras. Na verdade, o papel desempenhado 

pela linguagem é muito mais do que uma mera informação dos fatos, ela transmite e 

emite impressões do indivíduo que a fala. Portanto, é importante que o indivíduo 

conheça sua língua e saiba utilizá-la diante da diversidade comunicativa. 

Nossa proposta de estudo tem por objetivo conscientizar os indivíduos de que 

tanto a gramática quanto a variação de uma língua são componentes igualmente 

importantes para o processo de ensino-aprendizagem, por isso é interessante se 

verificar de que forma a variação linguística vem sendo tratada nos livros didáticos 

(LD) de LP aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático/2014 (PNLD), já 

que esse tema é bem pontuado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

desde sua publicação. 

Muitas vezes, o LD é o único material de apoio utilizado pelo professor e 

acesso do aluno e, se este não o faz de maneira satisfatória, cabe ao professor ter 

conhecimento suficiente para complementá-lo.  

 

 

Problema 

 

O tratamento oferecido pelo LD, quando se fala de variação linguística, 

mostra-se ainda incipiente quanto ao seu desdobramento ao conteúdo gramatical. 

Assim, faz-se necessário que o professor esteja preparado para atuar no processo 

de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, partimos da seguinte questão-problema: 

De que forma a questão da variação linguística tem sido concebida pelos 

professores na sua prática pedagógica na utilização do livro didático? 

 

 

Hipótese 

 

Parece-nos razoável investigar como o LD trata a variação linguística, pois, na 

maioria das vezes, é o único material utilizado tanto pelo professor quanto pelo 

aluno, e analisar como a prática docente concebe a questão da heterogeneidade 

linguística. Para tanto, é importante que reflexões sejam feitas acerca do assunto, 

objetivando que novas metodologias sejam empregadas, de forma a contribuir para 
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ampliar a competência comunicativa do indivíduo. Assim, partimos da seguinte 

hipótese: os docentes ainda desconhecem os pressupostos da Sociolinguística e, 

consequentemente, as práticas pedagógicas encontram-se equivocadas no que 

tange à abordagem da variação linguística em sala de aula e na utilização do livro 

didático.  

 

 

Justificativa 

 

De acordo com estudos realizados, observamos que ensino de LP, proposto 

pela escola, em sua maioria, mantém uma perspectiva tradicional. Neste sentido, 

acaba deixando a desejar ao priorizar a norma-padrão e desvalorizar os falares e as 

informações culturais que o aluno traz de casa, como se esse fosse o único 

conhecimento que merecesse ser aprendido e estimulado. Enquanto docente da 

rede pública estadual de ensino, é possível observar, no cotidiano escolar, uma 

postura dos professores de desvalorização da linguagem do aluno enquanto sujeito 

de sua própria aprendizagem.  

Dessa forma, esta pesquisa baseia-se nesta constatação que nos inquieta 

enquanto professores de Língua Portuguesa: a desconsideração da variação 

linguística por parte das escolas e de seus docentes. Acreditamos que o nosso 

trabalho poderá contribuir para a promoção de uma reflexão acerca do ensino de 

língua materna, na utilização do LD de Língua Portuguesa e, não mesmo importante, 

na postura adotada pelo docente no planejamento de suas aulas. 

A partir das pesquisas bibliográficas realizadas e destacando, dentre elas, a 

obra Nada na língua é por acaso, de Marcos Bagno (2007a), observamos que o 

ensino da norma-padrão precisa ser ancorado no conhecimento prévio do aluno, 

dando a ele a oportunidade de aprender que uma variação é perfeitamente aplicável 

a cada situação comunicativa correspondente. Neste livro, o autor ressalta que o 

ensino tradicional ainda é pautado na norma-padrão, discriminando toda fala que 

difere dos textos clássicos, acarretando o preconceito linguístico. Dessa forma, os 

pressupostos da Sociolinguística podem contribuir no fazer pedagógico escolar, 

orientando o docente quanto à variação linguística e oportunizando ao aluno a 

competência de transitar pela linguagem de acordo com a situação comunicativa. 
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Escolhemos o LD de Língua Portuguesa como parte de nosso corpus por ser 

este, segundo a literatura do tema, o instrumento mais utilizado pelos professores 

em sua prática pedagógica. Portanto, nesta perspectiva, acreditamos que seria 

interessante avaliar como estes materiais contemplam a variação linguística e se 

auxiliam o aluno na ampliação de sua competência comunicativa. Assim, 

pretendemos contribuir para a avaliação dos materiais didáticos, tomando como foco 

a variação linguística. 

Além disso, também conjecturamos que nosso trabalho seja relevante no 

âmbito educacional, por revelar, através do questionário respondido, a perspectiva 

metodológica docente sobre o tema variação linguística e sobre o ensino de língua 

materna. 

Dessa forma, podemos afirmar que a essência de nosso trabalho consiste na 

relação da prática docente de LP com a utilização do livro didático, uma vez que as 

leituras e análises realizadas ao longo desta pesquisa nos auxiliaram a ter uma 

prática pedagógica embasada nas descobertas científicas em torno da natureza 

social e heterogênea da língua, o que nos ajudará na tentativa de evitar que nos 

tornemos perpetuadores de práticas preconceituosas e equivocadas em relação à 

linguagem e ao ensino de Língua Portuguesa.  

Diante disso, busca-se um ensino pautado nos pressupostos da 

Sociolinguística, pois acredita-se que esta possa auxiliar no processo de ensino, 

valorizando e expandindo o conhecimento prévio de seus educandos e 

proporcionando um ensino de LP sem que, com isso, o indivíduo perca sua 

identidade coletiva e individual. É importante, ainda, que o ensino de gramática seja 

oferecido e aprendido pela escola, para que todo indivíduo tenha igualdade de 

condições para competir no mercado de trabalho e nas relações sociais. 

 

 

Objetivos 

 

A pesquisa apresenta como objetivo geral: 

 

 Compreender a relevância do ensino da variação linguística para a educação 

linguística do indivíduo. 
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Especificamente contempla: 

 Investigar de que forma é oferecido o tratamento da variação linguística pelos 

livros didáticos;  

 Evidenciar se a proposta e as orientações contidas no manual do professor 

traduzem o que foi aludido na coleção; 

 Analisar cinco coleções de LDs observando como abordam a variação 

linguística; 

 Demonstrar o que os professores de LP concebem a respeito da gramática e 

da variação linguística; 

 Mostrar de que forma os postulados da Sociolinguística contribuem para o 

processo de ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. 

 

 

Metodologia 

 

Na tentativa de atingir os objetivos desta pesquisa, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas de livros, periódicos e outros textos que contemplem a 

temática proposta. Autores como Bagno (2011, 2007, 2006), Possenti (2004, 1996), 

Cyranka (2011), Soares (2004, 2001) dentre outros, refletem a utilização do LD 

sobre as proposições feitas do assunto tão emblemático e controverso das teorias 

gramaticais. Investigamos, também, os documentos oficiais que orientam a 

Educação Nacional, como os PCN, a fim de saber de que forma a legislação 

educacional orientam o ensino de língua materna, e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB).  

Nossa amostra foi constituída da análise de cinco manuais do professor, 

contida ao final das coleções disponíveis para análise; por cinco coleções, 

totalizando vinte LDs de Língua Portuguesa, aprovados pelo PNLD/2014; e por 

questionários aplicados a trinta professores de LP dos anos finais do Ensino 

Fundamental (6º ao 9ª ano) da rede pública estadual de ensino do Estado do Rio de 

Janeiro. Esses professores estão distribuídos nas cidades das regiões Norte-

Noroeste Fluminense que aceitaram o convite de participar desta pesquisa. 
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Nosso intuito era analisar todas as coleções aprovadas pelo PNLD/2014, para 

tanto, entramos em contato com todas as editoras, mas apenas uma nos atendeu 

positivamente. As demais coleções obtidas foram cedidas por colegas docentes. 

Assim, totalizamos cinco coleções de livros didáticos. 

Decidimos analisar todas as coleções, pois verificamos que nem todos os 

anos de escolaridade abordavam o conteúdo sobre a variação linguística e, às 

vezes, esse tema era retomado em outras partes do conteúdo gramatical, sendo 

anunciado na apresentação geral do livro didático. 

Dessa forma, dividimos a análise das coleções em duas etapas. 

Primeiramente, analisamos o manual do professor, observando as questões 

propostas no Apêndice A. Posteriormente, averiguamos a questão da variação 

linguística, observando o roteiro de análise confeccionado para este fim (Apêndice 

B). 

Além disso, propusemos um questionário (Apêndice C) com perguntas 

abertas aplicadas aos professores de LP dos anos finais do Ensino Fundamental da 

rede pública estadual de ensino do Estado do Rio de Janeiro, com o intuito de 

verificar como a variação linguística é vista pelos mesmos e como é trabalhada em 

sala de aula, dentre outras questões. Foram distribuídos, no total, cem 

questionários, porém apenas trinta foram devolvidos.  

Por fim, analisamos os dados coletados, relacionando-os com o estudo 

teórico, visando apresentar um diagnóstico dos resultados obtidos a fim de promover 

uma reflexão sobre o modelo educacional e do fazer pedagógico, contribuindo para 

uma maior eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, foi eleita 

uma análise predominantemente qualitativa dos dados levantados, à luz dos 

postulados da Sociolinguística, para compreender como a variação linguística é 

abordada e concretizada no ensino de Língua Portuguesa.  

Para realização do presente estudo, propomos a estruturação em cinco 

capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo, intitulado “O ensino de Língua Portuguesa”, refletimos 

sobre o ensino de LP, apontando seus objetivos e seus tipos de ensino, fazendo 

considerações importantes acerca do tema, que compôs os subcapítulos “Objetivos 

do ensino de Língua Portuguesa”; “A linguagem e sua história”; “Ensino da norma: 

metalinguístico”; e, “PCN de Língua Portuguesa”. 
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No segundo capítulo, “O ensino da variação linguística e a gramática na 

escola”, analisamos a gramática, a variação e as normas, buscando as concepções 

de gramática que circulam nos meios pedagógicos e o tratamento dispensado pela 

legislação educacional sobre a variação. Com a finalidade de ampliar o campo das 

discurssões, decorreram os subcapítulos “As concepções de gramática e norma”; “O 

tratamento da variação na legislação educacional”; “As concepções de variação e 

mudança”; e “A oralidade e a escrita”.  

No terceiro capítulo “Livro Didático: qual sua função?”, falamos sobre o LD e 

sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto subdividimos nas 

seguintes seções “Percurso do Livro Didático: como viemos parar aqui?” e “O 

Programa Nacional do Livro Didático”. 

No quarto capítulo intitulado “A formação do professor de Língua Portuguesa” 

voltamos nossa atenção para a formação docente, ressaltando a importância desta 

para o profissional da educação. Para tanto, temos os subcapítulos “A educação 

linguística na formação docente”, “A importância da educação linguística para o 

ensino” e “Por uma perspectiva Sociolinguística no ensino de Língua Portuguesa”. 

No quinto capítulo “Metodologia e análise dos dados”, analisamos os LDs 

selecionados para esta pesquisa, verificando a variação linguística, além das 

instruções trazidas aos docentes, preparando-os para a utilização adequada do 

material. Analisamos também os questionários aplicados aos professores de LP do 

Ensino Fundamental da rede estadual do Rio de Janeiro, observando como esses 

docentes concebem a variação linguística e como driblam as possíveis incoerências 

trazidas pelos livros didáticos. 
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1  O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Somente nas últimas décadas do século XIX, o ensino de LP passou a 

integrar o quadro disciplinar da escola, já que até então não havia interesses 

internos nem externos da própria língua para que isso fosse possível, que veremos 

mais detalhadamente no segundo capítulo desta pesquisa. Ao longo do século XX, 

com a organização, expansão e consolidação do sistema público de ensino e 

consequente presença de outros estratos sociais na escola, acentuou-se o cultivo da 

norma culta. Falar e escrever corretamente viraram sinônimos de sucesso social, 

tornando os indivíduos reféns de um certo saber sobre a língua.  

Como afirma Bunzen (2011), não é fácil definir o que é uma aula de Língua 

Portuguesa, uma vez que diversos profissionais, como professores ativos e inativos, 

alunos, pais, pedagogos, linguistas, autores de LD e até mesmo jornalistas “darão 

respostas diversas e destacarão facetas de diferentes objetos de ensino” (p. 886-

887). Pode-se observar que, de acordo com a representação de cada profissional, o 

ensino dessa disciplina vai se moldando e se ressignificando não apenas nas aulas, 

mas também em outros objetos socialmente vinculados a ela. 

Ainda de acordo com Bunzen (2011), a escola é a principal responsável por 

essa (re)construção de saberes da língua materna, quando a observamos como 

objeto de conhecimento. Isso porque, o próprio professor de LP direcionará sua 

prática à sua construção identitária da disciplina, pois o que se ensina não são os 

conteúdos em si e por si mesmos, mas sim um conjunto de conhecimentos que se 

tem sobre algo ou um modo de se relacionar com elas (BATISTA, 1997). 

Desde sua existência, o ensino de LP já travou diversas lutas e polêmicas 

quanto ao seu funcionamento até os seus objetivos de ensino e, com isso, já teve 

como denominação “Gramática Nacional, Língua Pátria, Idioma Nacional, 

Comunicação e Expressão, Português” (BATISTA, 1997, p. 3).  

Neste capítulo, abordaremos um pouco sobre o ensino de LP, seus objetivos, 

a história da linguagem, o ensino metalinguístico e os PCN de Língua Portuguesa. 
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1.1 Objetivos do ensino de Língua Portuguesa 

 

Todo indivíduo, ao chegar à escola, já domina sua língua. Apesar de óbvia 

essa constatação, o professor de LP deve se lembrar dela sempre que for lecionar, 

não ambicionando que o aluno seja uma tela em branco ou um depósito pronto para 

ser preenchido, e que traz consigo sua identidade cultural e linguística. Não se pode 

desconsiderar o aluno no processo do saber, com se fosse mero espectador de sua 

própria aprendizagem. Sobre esse aspecto, os PCN (1998) alertam sobre os sujeitos 

envolvidos neste processo educacional: 

 

Pode-se considerar o ensino e a aprendizagem de Língua 
Portuguesa, como prática pedagógica, resultantes da articulação de 
três variáveis: 

 o aluno; 

 os conhecimentos com os quais se opera nas práticas de 
linguagem; 

 a mediação do professor. 
O primeiro elemento dessa tríade, o aluno, é o sujeito da ação de 
aprender, aquele que age com e sobre o objeto de conhecimento. O 
segundo elemento, o objeto de conhecimento, são os conhecimentos 
discursivo-textuais e linguísticos implicados nas práticas sociais de 
linguagem. O terceiro elemento da tríade é a prática educacional do 
professor e da escola que organiza a mediação entre sujeito e objeto 
do conhecimento (BRASIL, 1998, p.23). 

 

De acordo com os PCN (1998, p. 22), o objetivo do processo de ensino-

aprendizagem “é o conhecimento linguístico e discursivo com o qual o sujeito opera 

ao participar das práticas sociais mediadas pela linguagem”. Desse modo, cabe ao 

docente  

 

[...] planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o 
objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e 
reflexão do aluno, procurando garantir aprendizagem efetiva. Cabe 
também assumir o papel de informante e de interlocutor privilegiado, 
que tematiza aspectos prioritários em função das necessidades dos 
alunos e de suas possibilidades de aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 
37). 

 

Destinando-se, então, o ensino de LP a preparar o aluno para lidar com a 

linguagem em suas várias circunstâncias de uso, à medida que o domínio da língua 

materna mostra-se essencial ao acesso às demais áreas do saber, o docente deve 

planejar e instruir o desenvolvimento do saber linguístico, envolvendo leitura de 
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diversos gêneros e tipos textuais, produção escrita e percepção das diferentes 

linguagens (verbal ou não-verbal) como estratégias de compreensão do mundo. 

Dessa forma, concordamos com Crisóstomo (2013) ao considerar como o 

primeiro objetivo, referente ao ensino de LP, o baseado na premissa de que o ensino 

de língua materna deve ampliar a competência comunicativa do indivíduo, isto é, 

prepará-lo para a utilização da língua nas mais diversas situações comunicativas. O 

professor deverá auxiliar e intermediar o aluno a reconhecer as variedades 

existentes em sua língua e suas particularidades. Além disso, podemos destacar 

outros objetivos do ensino de LP, segundo os PCN (1998): 

 

 utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na 
leitura e produção de textos escritos de modo a atender a múltiplas 
demandas sociais, responder a diferentes propósitos comunicativos e 
expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do 
discurso;  

 utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a 
realidade, operando sobre as representações construídas em várias 
áreas do conhecimento: 
*sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso 
de informações contidas nos textos, reconstruindo o modo pelo qual 
se organizam em sistemas coerentes; 
* sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional dos 
textos, identificando aspectos relevantes, organizando notas, 
elaborando roteiros, resumos, índices, esquemas etc.; 
* aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos pela 
ampliação do léxico e de suas respectivas redes semânticas; 

 analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o 
próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos: 
* contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões; 
* inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto; 
* identificando referências intertextuais presentes no texto; 
* percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar 
sobre o interlocutor/leitor; 
* identificando e repensando juízos de valor tanto socioideológicos 
(preconceituosos ou não) quanto histórico-culturais (inclusive 
estéticos) associados à linguagem e à língua; 
* reafirmando sua identidade pessoal e social; 

 conhecer e valorizar 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, na 
elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de outros 
grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades;  

 usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
análise linguística para expandir sua capacidade de monitoração das 
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica (BRASIL, 1998, p. 32-33). 

 



26 
 

Pode-se observar que todos os objetivos, propostos pelo documento, são 

fundamentados no objetivo que destacamos como o mais importante: a ampliação 

da competência comunicativa do indivíduo. Sendo assim, o ensino de LP deveria 

estar pautado na educação linguística do aluno. Assim, o ensino não estaria 

estruturado no tradicionalismo, em que o indivíduo é mero depósito de informações 

e participante de um processo mecânico (CRISÓSTOMO, 2013). No entanto, 

podemos observar que, muitas vezes, o ensino de língua materna não tem como fim 

esse objetivo e acaba por proporcionar ao aluno um ensino normativo, com questões 

fragmentadas, descontextualizadas e sem um devido direcionamento para a 

oralidade. 

 

 

1.2 A linguagem e sua história 

 

A comunicação é uma habilidade inerente dos seres vivos. Todos os seres 

vivos, ao seu modo, comunicam-se com os seus pares. A comunicação é 

importante, pois garante a reprodução, a obtenção de energia e, em última análise, a 

sobrevivência de uma espécie. No caso do Homo sapiens, a comunicação se dá a 

nível verbal e não-verbal. 

Ao observar nossa capacidade de comunicação, seja ela falada ou escrita, no 

trabalho, em casa, ou por meios tecnológicos, não nos atentamos para todas as 

mudanças sofridas no decorrer do tempo.  

Fiorin (2013, p. 13) afirma que a linguagem é uma atividade tipicamente 

humana e extremamente complexa, ocupando um lugar de destaque na vida do 

indivíduo em sociedade, pois ele “está programado para falar, aprender línguas, 

quaisquer que elas sejam”.  

A comunicação não-verbal, de todas as formas de comunicação humana, é a 

mais antiga. Gestos, como acenar e sorrir, são anteriores ao surgimento do gênero 

Homo, há aproximadamente 2 milhões de anos. Ao longo do tempo, essa 

comunicação não-verbal evoluiu e se diversificou, tornando-se mais complexa e 

significativa. Como este tipo de comunicação precede a comunicação falada e 

escrita, todos os povos e todas as culturas utilizam, essencialmente, os mesmos 

códigos de comunicação não-verbal. 
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A espécie Homo sapiens, homem moderno, surgiu há aproximadamente 200 

mil anos, na África. Herdeiros da comunicação não-verbal, estes primeiros seres 

humanos não falavam. A fala, propriamente dita, só foi possível há 

aproximadamente 100 mil anos, quando a caixa vocálica assumiu a posição 

anatômica atual (LEAKEY, 1995, 126-127).  

Deste então, com a saída do homem da África, há aproximadamente 90 mil 

anos, a linguagem falada se diversificou, dando origem a todas as línguas, extintas 

ou não.  

Já a comunicação escrita é a forma mais recente de comunicação humana. 

Tem origem desconhecida, mas sabe-se que as primeiras formas de comunicação 

escrita foram representações – desenhos – do cotidiano. Estas representações são 

encontradas, por exemplo, em cavernas da Sibéria, próximo ao estreito de Bering. 

Em última análise, a comunicação humana permitiu mais do que a simples 

reprodução, a obtenção de energia e a sobrevivência. A comunicação, no sentindo 

humano do termo, deu origem à cultura e possibilitou o surgimento da sociedade 

moderna. Em outras palavras, o pensamento evoluiu, a memória se instaurou e a 

cultura se elaborou. Segundo Leakey (1995), 

 

Não há dúvida de que a evolução da linguagem falada como a 
conhecemos foi um ponto de definição na pré-história humana. Foi 
talvez o momento de definição. Equipados com uma linguagem, os 
humanos foram capazes de criar novos tipos de mundo na natureza: 
o mundo da consciência introspectiva e o mundo que construímos e 
dividimos com os outros, o qual chamamos “cultura” (LEAKEY, 1995 
p. 116). 

 

 Dessa forma, a evolução da linguagem possibilitou ao Homo sapiens o 

aprimoramento da autoconsciência humana, estando os fenômenos intimamente 

relacionados (LEAKEY, 1995).   

Assim, podemos afirmar que a história e o desenvolvimento da linguagem 

podem ser comparados à história do homem como ser social, uma vez que, por meio 

da linguagem, foi possível evoluir, não só enquanto espécie, mas também sócio, 

cultural e politicamente, tornando-o dominante diante dos outros animais. 

Neste sentido, entendemos linguagem “como a capacidade que apenas os 

seres humanos possuem de se comunicarem por meio de línguas” e por língua 

“como um sistema de signos vocais utilizados como meio de comunicação entre os 
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membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística”, defendidas por 

Furtado da Cunha et al. (2008, p. 16). 

O homem foi modificando a linguagem para que a mesma pudesse satisfazer 

suas necessidades comunicativas e sociais. Nossa sociedade moderna, altamente 

tecnológica, mais uma vez inova mesclando e formando a linguagem digital. 

Nesse sentido, é interessante ressaltarmos que Petter (2003) salienta que 

 

O fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem 
desse poder que permite não só nomear/criar/transformar o universo 
real, mas também possibilita trocar experiência, falar sobre o que 
existiu, poderá vir a existir, e até mesmo imaginar o que não precisa 
nem pode existir. A linguagem verbal é, então, a matéria do 
pensamento e o veículo da comunicação social (PETTER, 2003, p. 
11). 

 

Esse deslumbramento do homem pela origem da língua ainda não lhe trouxe 

a comprovação de que, em um momento da humanidade, se falava uma única 

língua. Porém, acredita-se que as línguas modernas vieram de línguas-mães como, 

no nosso caso, o indo-europeu. Do indo-europeu originaram-se as línguas ocidentais 

antigas como latim, grego, germânico, dentre outros. Por sua vez, estas línguas 

originaram as línguas faladas na atualidade, como, por exemplo, do latim surgiram o 

português, o francês, o italiano, o espanhol. 

A língua portuguesa pertence ao grupo das línguas românicas ou neolatinas, 

fruto das transformações que ocorreram no latim vulgar levado à Península Ibérica 

no século III a.C. 

Atualmente, nove países independentes tem a LP como idioma oficial: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Em todos esses países fala-se o português, 

porém em nenhum deles o idioma é desenvolvido da mesma forma, isso porque a 

língua se adapta e se (re)inventa para suprir a necessidade de seus usuários. 

Alguns autores, como Bagno (2011), defendem a teoria de se ter uma Língua 

Brasileira no Brasil, em razão da discrepância que se tem da língua falada e escrita 

em Portugal. 

Mesmo nossa língua realizando-se de maneira tão diferente de Portugal, 

nossa gramática ainda se estrutura analogamente a desse país, com autores 

portugueses para exemplificar normas gramaticais estabelecidas e utilizadas no 

Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9_e_Pr%C3%ADncipe
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1.2.1 Concepções de linguagem 

 

As razões pelas quais se ensina a língua materna de uma determinada forma 

envolve uma série de questões, dentre elas, a concepção de linguagem. O modo 

como essa linguagem é concebida, e também a língua, pode provoca alterações no 

processo de ensino.  

Para Possenti (2004, p. 50), “língua é o conjunto de variedades utilizadas por 

uma determinada comunidade, reconhecidas como heterônimas. Isto é, formas 

diversas entre si, mas pertencentes à mesma língua”. Assim, saber uma língua é 

saber adaptá-la de acordo com o contexto comunicacional e com os sujeitos 

envolvidos, de forma que seja possível uma interação entre os interlocutores. 

Ferdinand de Saussure, linguista suíço respeitado como expoente da ciência 

linguística no século XX, conceituou a língua como objeto único e legítimo de 

estudo, “considerada em si mesma e por si mesma” (2002, p. 271), por isso, avaliava 

a língua como um sistema abstrato, autônomo e dotado de certa homogeneidade. 

A língua é entendida como um sistema de signos empregado como meio de 

comunicação entre os elementos de um grupo social ou de uma comunidade 

linguística (MARTELOTTA, 2008). Com isso, verifica-se que a linguagem tem a 

função de individualizar as pessoas em um determinado grupo social, ou seja, a 

linguagem dá ao indivíduo um marcador de pertencimento social. 

Em relação à linguagem, Geraldi (2004) aborda três concepções: a linguagem 

como expressão de pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação e 

a linguagem como forma de interação: 

 

 A linguagem é a expressão do pensamento: essa concepção 

ilumina, basicamente, os estudos tradicionais. Se concebemos a 
linguagem como tal, somos levados a afirmações – correntes – de 
que pessoas que não conseguem se expressar não pensam.  

 A linguagem é um instrumento de comunicação: essa 

concepção está ligada à teoria da comunicação e vê a língua como 
um código (conjunto de signos que se combinam segundo regras) 
capaz de transmitir ao receptor certa mensagem. Em livros didáticos, 
é a concepção confessa nas instruções ao professor, nas 
introduções, nos títulos, embora em geral seja abandonada nos 
exercícios gramaticais.  
 A linguagem é uma forma de interação: mais do que possibilitar 
uma transmissão de informações de um emissor para um receptor, a 
linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio 
dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a 
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cabo, a não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, 
constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala 
(GERALDI, 2004, p.41, grifos do autor). 

 

A primeira está presente no ensino de LP, baseado nos preceitos 

determinados pela gramática tradicional, ou seja, nos estudos tradicionais que 

objetivam que o indivíduo fale e escreva corretamente, de acordo com as normas 

gramaticais, e desconsidera a diversidade linguística e a ampliação da competência 

comunicativa. Tudo que desvia do padrão, estabelecido pela gramática, é visto como 

um erro que precisa ser consertado. Segundo esta concepção, os indivíduos que 

não conseguem se expressar corretamente não pensam. 

A segunda concepção consiste no conhecimento da gramática em perceber 

seu funcionamento e sua estrutura. Nesse caso, não há espaço para interpretações, 

além do que já está escrito, não sendo consideradas as informações presentes nas 

entrelinhas do texto. Dessa forma, o docente tem o papel de seguir o LD inteiro e os 

alunos de seguirem os modelos de exercício que não propiciam a reflexão. 

A terceira, por fim, considera que, por intermédio da linguagem, o homem 

pratica ações, atuando linguisticamente sobre os outros. Dessa forma, os indivíduos 

são considerados como sujeitos enunciativos. É na interação entre os indivíduos que 

se dá a construção do conhecimento, sempre originando das necessidades reais e 

concretas dos falantes, privilegiando a competência comunicativa. 

Travaglia (2009, p. 23) acrescenta que “nessa concepção o que o indivíduo 

faz ao usar a língua não é tão-somente traduzir e exteriorizar um pensamento, ou 

transmitir informações a outrem, mas sim realizar ações, agir, atuar sobre o 

interlocutor (ouvinte/leitor)”. Portanto, nas práticas sociais de interação, não atuamos 

apenas como um mero informante, mas também com participação ativa nas 

relações. 

Nos PCN, a discussão sobre linguagem utilizada está relacionada à terceira 

concepção proposta por Geraldi (2004). Segundo esse documento,  

 

a linguagem é uma forma de 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). 

 

Assim, a linguagem é (re)produzida em diversos contextos, diferenciando-se 

de acordo com a situação comunicativa, dos interlocutores, do momento histórico 
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em que é produzida. Bakhtin (1999) a concebe como uma atividade social, sendo o 

processo de (res)significação resultado de um ato social. Dessa forma, pode-se 

dizer que o passar do tempo e a necessidade linguística fazem com que os signos 

que compõem a linguagem sofram mutações, isso porque estão relacionados a um 

processo contínuo no qual a sociedade, e por consequência o indivíduo, participa 

ativamente. 

Nesta perspectiva,  

 

língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que 
possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. 
Aprendê-la é aprender não somente palavras e saber combiná-las 
em expressões complexas, mas apreender pragmaticamente seus 
significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas 
entendem e interpretam a realidade e a si mesmas (BRASIL, 1998, p. 
21). 

 

O homem é capaz de representar, por meio das palavras, sua realidade seja 

física ou social. Essa representação se dá de acordo com as concepções e a 

vivência do indivíduo, somado ao seu perfil social, cultural e econômico. Dessa 

forma, “Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva” (BRASIL, 

1998, p. 25), ou seja, denota produzir discurso, mas não de maneira aleatória, elas 

são motivadas pelas condições de produção. 

Segundo Savenhago (2011, p. 7-23), a palavra “é o meio mais rápido de se 

estabelecer contato”, servindo, portanto, de ponte entre os membros de uma 

comunidade no processo de enunciação. Além disso, a palavra também está repleta 

de conteúdos ideológicos, já que, para cada situação comunicacional, uma mesma 

palavra ganha sentido diverso dependendo da orientação ideológica do grupo que a 

utiliza. Assim, todas as escolhas comunicacionais são baseadas em um conjunto de 

fatores que norteiam nossa vida em sociedade. 

Diante da relevância que a palavra desempenha na vida do individuo, Rojo e 

Batista (2003), ao analisarem LDs do Ensino Fundamental observaram que, 

 

[...] em todos os domínios de ensino de língua materna nos quais os 
livros são avaliados, há o privilégio da norma culta, língua padrão, 
língua escrita, gêneros e contextos de circulação pertencentes à 
cultura da escrita (jornalísticos, literários e de divulgação científica, 
sobretudo; portanto urbanos e, no caso brasileiro, sulistas). Na 
abordagem de leitura dos textos são priorizados o trabalho temático 
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e estrutural ou formal sobre estes, ficando as abordagens discursivas 
ou a réplica ativa em segundo plano.  
A prioridade para a norma e a forma também é vista nos trabalhos de 
reflexão sobre a língua, pautados na gramática normativa e 
baseados nas formas cultas da língua padrão, nunca explorando 
diferentes variedades sociais ou geográficas da língua efetivamente 
em uso. Mesmo a presença de propostas de interações orais, 
devidas às indicações oficiais (PCN) de que o oral formal público 
deva ser tomado como objeto de ensino, passa ao largo do contraste 
seja entre as formas orais – em sua variedade e heterogeneidade – e 
as formas escritas em língua padrão, seja entre as diferentes 
variedades do oral em si (ROJO & BATISTA, 2003, p.19-20). 
 

Dessa forma, os conteúdos gramaticais conservam-se enraizados nas regras 

prescritas pela norma-padrão, em que se prioriza a escrita em detrimento da fala. A 

gramática ainda é encarada como elemento principal no processo de aprendizagem, 

ficando os demais conteúdos de lado. E, mesmo o docente, quanto tem a 

oportunidade de lançar mão de uma metodologia mais voltada para os textos, acaba 

por não fazê-lo temendo ser taxado de um mau professor. 

Segundo os PCN (1998), o ensino de língua materna deve priorizar atividades 

que desenvolvam e ampliem a competência comunicativa dos alunos e não é 

trabalhando apenas a gramática normativa que a escola conseguirá ampliar e 

adequar sua linguagem em diversas situações de uso. Para Travaglia (2003), a 

competência do indivíduo está em:  

 
a) quando produtor do texto, saber escolher entre as diversas 
possibilidades oferecidas pela língua para construir seu texto do 
modo mais adequado para alcançar seu(s) objetivo(s) em dada 
situação;  
b) quando recebedor do texto, saber distinguir entre o(s) diferente(s) 
efeito(s) de sentido que cada recurso da língua usado e a forma do 
texto resultante é capaz de produzir em dada situação, sendo pois 
um “leitor” (de textos orais ou escritos) capaz de compreender 
adequadamente os textos que chegam até ele (TRAVAGLIA, 2003, 
p. 23). 

 

Diante disso, cabe ao docente, ao escolher o LD, observar se o mesmo 

privilegia o trabalho com gêneros textuais, adequados à realidade de seus alunos e 

se estimulam o desenvolvimento da competência comunicativa, já que o LD ainda é 

o recurso pedagógico mais utilizado em sala de aula. 

Furtado da Cunha e Tavares (2007) propõem uma concepção de linguagem 

pautado no estudo da língua em seu contexto de uso real e, com isso, nas variações 

a que a língua está sujeita. 



33 
 

 

A concepção por nós defendida é a de língua enquanto atividade 
social enraizada no uso comunicativo diário e por ele configurada. A 
língua é determinada pelas situações de comunicação real em que 
falantes reais interagem e, portanto, seu estudo não pode se resumir 
à análise de sua forma, já que essa forma está relacionada a um 
significado e a serviço do propósito pelo qual é utilizada, o que 
depende de cada contexto específico de interação (FURTADO DA 
CUNHA; TAVARES, 2007, p. 14). 

 

O ensino de LP deve propor atividades que formem usuários competentes da 

língua, em diversas situações comunicativas, produzindo textos escritos e orais, na 

modalidade formal e informal, de diferentes gêneros, uma vez que na vida, fazemos 

uso de todos em nossas interações sociais.  

 

 

1.3 Ensino da norma: metalinguístico 

 

Quando falamos, independentemente da circunstância comunicativa, não 

ficamos pensando na estrutura da língua, não ficamos enumerando o que temos que 

falar, por exemplo, um substantivo, depois um verbo, e assim por diante. Saber uma 

língua não significa, necessariamente, conhecer sua nomenclatura gramatical, 

tampouco apenas analisar e comentar sua estrutura sintática, por exemplo. Durante 

anos, o ensino normativo proposto pela escola fixou-nos a ideia de que para 

sabermos nossa língua, teríamos que saber sua gramática e, se observarmos a 

história da LP, principalmente nas últimas décadas, verificamos que seu programa e 

metodologia estão e continuam cristalizados no tempo, mesmo com os avanços da 

Linguística moderna. Isso significa dizer que o ensino, hoje, ainda praticado nas 

escolas, reflete uma conduta antiga. O aluno precisa desenvolver sua competência 

comunicativa para fazer frente às novas demandas advindas de uma sociedade 

cada vez mais globalizada. No entanto, a escola parece não conseguir mais 

corresponder ao que se espera para essa realidade. 

A imposição feita pelos livros escolares da norma-padrão é antiga, fato que 

não oportuniza ao aluno a chance, mesmo que pequena, de se apropriar da norma. 

Educandos provenientes de classes desfavorecidas, que normalmente usam uma 

variante diferente das normas urbanas de prestígio, têm sua autoestima e sua 

identidade, tanto individual quanto coletiva, deteriorada, tendo poucas condições 
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para se integrar na sociedade e competir, uma vez que a linguagem além da função 

de informar um fato, também informa e reflete a posição que o falante ocupa na 

sociedade (GIORDANI, 2011). Nenhuma palavra é neutra de ideologia, pois a partir 

do momento da escolha vocabular, o indivíduo já sabe qual significado dentre os 

sentidos que aquela palavra empregava. Dessa forma, a palavra exerce força na 

comunicação, pois veicula “valores, significados, ideologias que se confrontam no 

cotidiano dos agentes sociais, e desse modo se configuram formas de dominação e 

exercício de poder1” (GIORDANI, op. cit., p. 3). Neste aspecto, 

 

[...] penso na massa de crianças brasileiras que, vindas das camadas 
sócio-econômicas mais baixas de nossa sociedade, falantes nativos 
do português, fracassam na escola e – embora, é verdade, não só 
por isto, mas também por isto – porque não manejam a “língua da 
escola”. A escola, no geral, não estando interessada em resolver a 
questão, logo têm eles de desistir de abrir por esse meio um caminho 
possível de ascensão socioeconômica e cultural (MATTOS E SILVA, 
1997, p. 10).   

 

Assim, a escola não consegue disponibilizar condições para o aluno 

alavancar socialmente, ao propor um conjunto de normas com o fim em si mesmas, 

ou seja, um ensino metalinguístico. Dessa forma, a escola dedica as aulas de LP à 

gramática e à assimilação de uma nomenclatura gramatical e análises sintáticas, e o 

resultado é que as regras gramaticais passam a ser o próprio conteúdo a ser 

ensinado. 

Ilari (1986, p. 219-220) afirma que essa gramática tem resistido há tanto 

tempo, mesmo com o surgimento de novas teorias, por se constituir num poderoso 

fator de autoconfiança do professor, independente do segmento escolar, sendo parte 

integrante do que o professor de LP faz de sua própria competência profissional. 

Neste ponto, Geraldi (2004) afirma que: 

 

[...] parece que cabe ao professor de língua portuguesa ter presente 
que as atividades de ensino deveriam oportunizar aos seus alunos o 
domínio de uma outra forma de falar, o dialeto padrão, sem que isto 
signifique a depreciação da forma de falar predominante em sua 
família, em seu grupo social etc. Isto porque é preciso romper o 
bloqueio de acesso ao poder e a linguagem é um de seus caminhos. 
Se ela serve para bloquear – e disto ninguém duvida – também serve 

                                                             
1
 Vale destacar que Bourdieu (1977, apud Cruz, 1991, p. 81) assinala que “a língua não é mais 

somente um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de 
poder”. 
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para romper o bloqueio. Não estou querendo com isso dizer que 
através das aulas de língua portuguesa se processará a modificação 
da estrutura social (GERALDI, 2004, p. 46). 

  

O ensino puramente metalinguístico promovido pela escola não proporciona 

para o aluno o aprendizado daquilo que, segundo os PCN, é o objetivo do ensino de 

LP para o Ensino Fundamental. Por não pertencer à elite que domina os fatores 

metalinguísticos propostos pela unidade escolar e também por utilizar uma variante 

sem prestígio social, o aluno não consegue obter aquilo a que veio e atingir o 

objetivo do ensino. Segundo Soares (1989):  

 

As altas taxas de repetência e evasão mostram que os que 
conseguem entrar na escola, nela não conseguem aprender ou não 
conseguem ficar. Segundo estatísticas, de cada 1 000 crianças que 
iniciam a 1ª série, menos da metade chega à 2ª, menos de um terço 
consegue atingir a 4ª, e menos de um quinto conclui o 1º grau. A 
repetência – isto é, a não-aprendizagem – e a evasão – isto é, o 
abandono da escola – explicam esse progressivo afunilamento, que 
vai construindo a chamada “pirâmide educacional brasileira” 
(SOARES,1989, p. 9, grifos da autora). 
 

Mesmo esse discurso ter sido produzido há tanto tempo, ainda continua atual, 

reflete o que está acontecendo na sociedade. E isso significa que as bases da 

educação continuam reproduzindo o mesmo sistema de ensino.  

 É interessante ressaltar que, na metade do século passado, os portões da 

escola foram abertos para uma nova clientela que sempre esteve à margem da 

sociedade e que, mesmo hoje, continua sendo excluída. Para Geraldi (1991):  

 

Pela democratização do ensino, que é uma necessidade e um 
grande bem, tiveram acesso a ele largas camadas da população 
antes marginalizadas. A democratização, ainda que falsa, trouxe em 
seu bojo outra clientela. De repente, não damos aula só para aqueles 
que pertencem ao nosso grupo social. Representantes de outros 
grupos estão sentados nos bancos escolares. Cresceu 
espantosamente, de uns anos para cá, a população escolar brasileira 
(GERALDI, 1991, p. 115). 

 

Como vemos, cabe a esse novo modelo de escola abrir não só os portões da 

instituição, mas também oferecer oportunidades iguais de aprendizagem para essa 

clientela heterogênea que hoje se encontra na escola. 
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1.4 PCN de Língua Portuguesa 

  

Em 1998, o Ministério da Educação, preocupado com a renovação do ensino 

de todas as disciplinas das escolas brasileiras, lançou uma coleção de documentos 

que norteariam a educação nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais. Desde 

então, tinha-se uma preocupação em desenvolver, de maneira mais eficaz, as 

mudanças curriculares que iriam alavancar o ensino (BAGNO, 2007a). Na disciplina 

de LP, observa-se a preocupação em proporcionar um ensino baseado nas novas 

descobertas da linguagem e, consequentemente, no reconhecimento do caráter 

heterogêneo da língua.  

 

A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos 
os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente 
de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala em “Língua 
Portuguesa” está se falando de uma unidade que se constitui de 
muitas variedades. Embora no Brasil haja relativa unidade linguística 
e apenas uma língua nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de 
emprego de palavras, de morfologia e de construções sintáticas, as 
quais não somente identificam os falantes de comunidades 
linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em 
uma mesma comunidade de fala. Não existem, portanto, variedades 
fixas: em um mesmo espaço social convivem mescladas diferentes 
variedades linguística, geralmente associadas a diferentes valores 
sociais. Mais ainda, em uma sociedade como a brasileira, marcada 
por intensa movimentação de pessoas e intercâmbio cultural 
constante, o que se identifica é um intenso fenômeno de mescla 
linguística, isto é, em um mesmo espaço social convivem mescladas 
diferentes variedades linguísticas, geralmente associadas a 
diferentes valores sociais (BRASIL, 1998, p. 30). 
 

Pode-se observar a influência das teorias linguísticas como referência para 

essa nova concepção de língua e do seu ensino. No entanto, sabemos que 

costumes, metodologias e concepções não se modificam por intermédio de leis e 

decretos, já que se trata de um processo de rompimento primeiramente individual, 

relacionado à sua própria cultura e concepções construídas juntas com o próprio 

indivíduo, como também social. 

Desde então, existe uma preocupação com o tipo de ensino de língua 

desempenhado pela escola e seu reflexo na sociedade. Esse documento trouxe um 

ganho significativo, ponderando que, até então, a escola tradicional negava a 

existência da variação linguística, sendo considerada sinônimo de erro e tendo a 

responsabilidade de corrigi-los.  
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Essa mudança no perfil escolar preconizada pelos PCN está diretamente 

relacionada ao papel docente, em sua formação, pois esses documentos, no caso 

de LP, representam, segundo Dionísio (2002, p. 83), uma “aplicação direta das 

teorias linguísticas no ensino de língua materna”.  

Neste contexto, Marcuschi (2000) também adverte sobre a relevância de o 

docente ter conhecimento sobre as orientações dadas pelos PCN ao preparar suas 

aulas: 

 

Tudo dependerá, no entanto, de como serão tais orientações 
tratadas pelos usuários em suas salas de aula; seria nefasto se as 
indicações ali feitas fossem tomadas como normas ou pílulas de uso 
e efeito indiscutíveis. Pior ainda, se com isso se pretendesse 
identificar conteúdos unificados para todo o território nacional, 
ignorando a heterogeneidade linguística e a variação social 
(MARCUSCHI, 2000, p. 10). 

 

Se o professor estiver preparado para utilizar o dispositivo, compreendê-lo e 

entender suas propostas, assim como procurar informações a respeito dos 

fundamentos que o embasaram, provavelmente os resultados não seriam 

desastrosos. 

Podemos compreender que a proposta dos PCN é promover um ambiente 

escolar motivador, observando a realidade do aluno, em que a variação linguística 

seja considerada e que o ensino seja baseado na reflexão, para que todos sejam 

capazes de compreender que existem na língua muitas variações. 

Dessa forma, respeitar a variante linguística do aluno não significa extinguir o 

ensino da gramática normativa, ao contrário, é imprescindível que a gramática faça 

parte do cotidiano escolar, pois é através dela que o aluno aprenderá novas 

maneiras de comunicação. Isso também não significa que, no ambiente escolar, só 

se falará em gramática e suas nomenclaturas. No entanto, o professor e a escola 

não podem desrespeitar o aluno e sua identidade linguística, que representa sua 

identidade sociocultural, para que não se reproduza o preconceito e a discriminação. 

Segundo os PCN (1998, p. 82), a escola não pode tratar as variedades linguísticas 

como desvios ou incorreções, uma vez que  

 

[...] é importante que o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, 
particularmente a escrita e o padrão de oralidade mais formal 
orientado pela tradição gramatical, entenda que todas as variedades 
linguísticas são legítimas e próprias da história e da cultura humana. 
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Para 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. 
82). 

 

Por isso consideramos que a variação linguística não deve ser vista como 

mais um conteúdo que tenha que ser ministrado. Entendemos como algo que 

precisa estar arraigado a todos os conteúdos trabalhados, pois se o objetivo, como 

dissemos anteriormente, é o desenvolvimento da competência comunicativa do 

indivíduo, não será o puro ensino de gramática que o oportunizará.  

Os PCN constituem um referencial de qualidade para a educação nacional, 

garantindo a padronização da educação em todo território. No entanto, segundo 

Santos (2005), infelizmente ainda encontramos profissionais da educação que 

desconhecem os pressupostos orientados pelo dispositivo, o que acarreta uma 

interpretação equivocada do mesmo.  

 

[...] muitos profissionais de educação desconhecem os pressupostos 
teóricos que norteiam essas linhas e podem tirar conclusões 
precipitadas das ideias contidas nos PCN. Por exemplo, é frequente, 
entre professores de língua portuguesa desatualizados, a concepção 
de que valorizar a variação linguística significa aceitar tudo que o 
aluno produz, considerar tudo certo, não ensinar gramática e deixar o 
aluno no mesmo ponto em que estava antes de entrar na escola 
(SANTOS, 2005, p. 177). 

 

Somado ao fato de não conhecerem, apesar de quase duas décadas de 

publicação, e também o desconhecimento das “novas” teorias da linguagem, não 

permite que o docente possa refletir nem sobre os PCN, favorecendo uma aplicação 

desastrosa e/ou a não aplicação das orientações contidas nos documentos, nem 

tampouco acerca da Linguística, conjecturando falsas inferências e não colocando 

em prática as propostas para o ensino.  
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2 O ENSINO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E A GRAMÁTICA NA ESCOLA 

 

Segundo Aparício (2001), até a metade do século XX, os professores de LP 

tinham como um dos principais objetivos a transmissão da gramática normativa, 

também conhecida como tradicional, para alunos pertencentes às classes 

dominantes da sociedade. A quantidade de escolas era reduzida e se concentrava 

nas zonas urbanas, já que sua clientela de alunos pertencentes a classes 

socialmente beneficiadas era bem restrita. Até então, a concepção de ensino 

oportunizado pela escola era a mesma desde a constituição da disciplina por 

Marquês de Pombal, em 1750, fortemente marcada pela tradição gramatical e 

retórica, designadas a uma pequena parcela da população de “bem nascidos” 

(CYRANKA, 2011).  

Essa perpetuação de ensino, moldado na tradição europeia e difundido no 

Brasil pelos portugueses, prolongou-se por muito tempo, pois não havia mudança no 

perfil do alunado, filhos da classe dominante, e o ensino proposto pela escola 

satisfazia aos interesses da elite de ter uma educação europeia. Cabe ressaltar que 

os manuais didáticos utilizados “representavam coletâneas de textos e bastante 

gramática, buscando preservar o „bom gosto literário‟ e o „purismo linguístico‟ dos 

letrados, com autores consagrados e modelos que deveriam ser imitados” 

(CYRANKA, 2011, p. 15-16). 

Bagno (2007a) afirma que foi a partir da década de 1960 que se iniciou no 

Brasil o processo de democratização do ensino. Com o crescimento acelerado da 

população na zona urbana, as escolas públicas ficaram incumbidas de educar 

também os filhos dos trabalhadores, ocasionando o grande aumento do quantitativo 

de escolas. Uma das consequências enfrentadas por esse crescimento desordenado 

e repentino foi à mudança do perfil social dos alunos que a escola pública passou a 

atender. Observou-se, a partir de então, um declínio na qualidade do ensino. Essas 

mudanças deveriam levar a escola a reformular suas funções e objetivos. 

E não foi só o perfil do alunado que se alterou. Para atender à demanda de 

novos alunos, o perfil sociocultural dos professores também se transformou. Soares 

(2001) esclarece que o curso de Letras passou a receber indivíduos pouco letrados 

e Cyranka (2011, p. 16) completa que alguns desses novos professores, “além de 

virem da mesma classe social dos alunos, somente dominam a variedade linguística 
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daqueles a quem são destinados a ensinar”. Dessa forma, os novos professores não 

eram tão instruídos como os primeiros, uma vez que eram frutos de uma educação 

ineficiente e insuficiente da nova escola pública. 

Bagno (2007a) também comenta que: 

 

O acesso à escola de tantas crianças de classes sociais 
desprestigiadas fez com que a profissão docente perdesse prestígio 
no âmbito das classes médias e médias altas. O aumento da 
população escolar provocou a deterioração das condições de 
trabalho, com classes superlotadas, prédios mal construídos e mal 
conservados, com equipamento velho e material insuficiente, tudo 
isso acompanhado do achatamento progressivo e ininterrupto dos 
salários, o que tornou a profissão docente pouco atrativa para as 
camadas privilegiadas da população urbana (BAGNO, 2007a, p. 31). 

 

Essa deficiência de condições de trabalho e o baixo salário agravaram a 

situação docente, deixando de ser atrativo para as classes média e alta, e, segundo 

Soares (2002, p. 167), “obriga os professores a buscar estratégias de facilitação de 

sua atividade docente – uma delas é transferir ao LD a tarefa de preparar aulas e 

exercícios”. Até então, cabia ao professor a tarefa de preparar suas aulas e 

exercícios, no entanto, essa função foi transferida ao autor do livro didático. 

Apesar das inúmeras mudanças ocorridas na escola, Soares (2001, p. 154 

grifos da autora) afirma que não alteraram essencialmente o ensino de LP, “que 

continuou a orientar-se por uma concepção de língua como sistema, continuou a 

ser ensino sobre a língua, quer como ensino de gramática normativa, quer como 

leitura de textos para conhecimento e apropriação da língua padrão”. 

Observa-se, assim, que embora houvesse essa diversidade na clientela 

escolar, a concepção adotada para o ensino continuou a mesma, baseada nos 

estudos tradicionais e numa língua idealizada em autores consagrados de outrora, 

dominando não apenas os manuais, mas também as aulas de Língua Portuguesa. 

Se, por um lado, a democratização do acesso à escola denotou uma 

conquista dos trabalhadores que começaram a ter o direito de se alfabetizar, por 

outro, isso não ocorreu concomitantemente à democratização da escola, como 

menciona Soares (1989). Grande parte da responsabilidade dessa não-

democratização, segundo a autora, é consequência da falta de ajuste da escola à 

sua nova clientela. A linguagem utilizada pela escola não era a mesma falada pelos 
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alunos, o que teria provocado uma crise decorrente da convivência de variedades 

linguísticas diferentes, provocando uma discriminação das variedades não-padrão. 

 

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, 1989, p. 6). 

 

A partir da entrada desses alunos que surgiram os “problemas”, já que a 

escola acreditava que a única variedade que deve e merece ser estimulada, escrita 

e falada é a norma-padrão, modelo considerado correto que tem que ser 

preservado. No entanto, a falta de preparo docente para lidar com a nova clientela e 

a linguagem que chegava à escola era diferente daquela ensinada, gerando “um 

descompasso entre o que a escola ensinava e o que os alunos (não) aprendiam” 

(CYRANKA, 2011, p. 17). Como tudo era novo, não havia qualquer método e 

material que pudesse auxiliar o docente nesta nova escola que estava se formando. 

Bagno (2007a) afirma que: 

 

Os materiais didáticos que eram usados até então não estavam 
preparados para atender as necessidades educacionais dessa nova 
população, muito maior e muito mais diversificada do ponto de vista 
sociolinguístico, sociocultural e socioeconômico. (...) Em resumo, a 
variação sociolinguística não entrava nos planos de ensino – ela era 
invisível e inaudível, relegada ao submundo do „erro‟. De um 
momento para o outro, no entanto, ela passou a se apresentar de 
forma muito concreta e muito eloquente (BAGNO, 2007a, p. 33). 

 

O ensino praticado nessas escolas, pautado na gramática tradicionalista, não 

parecia ser o mais adequado para as crianças oriundas das camadas populares, já 

que estas traziam consigo modelos culturais e uma linguagem diferentes daquela 

que a escola tentava ensinar como a correta (APARÍCIO, 2001). E a mudança no 

perfil docente também não ajudou muito, pois muitos desses profissionais faziam 

parte daquela massa urbanizada e não receberam uma formação que lhes 

permitiam agir adequadamente diante das questões que surgem no cotidiano 

escolar (BAGNO, 2007a). 

Essa nova realidade que a escola enfrentava foi um divisor de águas para o 

ensino de LP, pois, até então, esta era organizada e restrita a uma pequena parcela 
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da população que já tinha certo domínio da norma-padrão, competindo à escola o 

ensino da gramática normativa. Isso acontecia sem grandes dificuldades, pois tanto 

professores quanto alunos falavam essa mesma língua. Mas, com a nova clientela 

oriunda das classes desfavorecidas, a escola continuava trabalhando apenas a 

gramática normativa, desconsiderando as variedades linguísticas que o novo 

alunado trazia, discriminando qualquer coisa que desviasse da norma-padrão 

(MADEIRA, 2005). 

Ainda segundo Madeira (op. cit., p. 21-22):  

 

Essa distância entre a realidade do professor e a do aluno fez 
despertar a consciência de que o ensino, da maneira como vinha 
sendo feito, não atingia o público alvo. Aquele era o início de um 
movimento de renovação do ensino de língua portuguesa, de 
questionamento de um ensino regido pelas normas impostas pela 
gramática normativa. 

 

No entanto, essas mudanças não ocorreram apenas para atender a nova 

clientela da escola pública. Graças ao surgimento e desenvolvimento de uma nova 

ciência da linguagem, houve também a constatação de que a gramática tradicional 

não dava conta de responder a todos os fenômenos cometidos em situações de 

comunicação real da língua como também apresentava inconsistência teórica 

(POSSENTI, 1996; APARÍCIO, 2001; MADEIRA, 2005). Ou seja, não sendo capaz 

de dar conta do uso da língua, não se podia conceber uma gramática como um 

conjunto de regras que deve ser seguida.  

Mesmo tantos anos após esse movimento de mudança do ensino de LP, o 

ensino da gramática tradicional ainda ocupa um lugar de grande importância na sala 

de aula e também na vida social de todos os seus falantes. O mito de que “o 

domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social”, debatido por Bagno 

(2006), ainda reflete a mentalidade de outrora e, baseado nisso, as escolas 

perpetuam levando seus alunos a acreditarem que é por ela e nela que estará seu 

sucesso social. Entretanto, pode-se observar que é apenas uma manobra para 

conformar os indivíduos desfavorecidos socialmente à ideia de que sua classe social 

deve-se à falta de competência natural para dominar os bens materiais e culturais da 

elite – no caso, a norma-padrão (VISIOLI, 2004).  
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Alkmim (2001, p. 40) esclarece que “Tradicionalmente, o melhor modo de 

falar e as regras do bom uso correspondem aos hábitos linguísticos dos grupos 

socialmente dominantes”. 

Essa língua estabelecida pela escola é aquela fixada socialmente como a 

mais correta, tarjando negativamente os demais falares. No entanto, essa variedade 

denominada culta não é a norma-padrão, já que esta não é falada, apenas é um 

modelo ideal de língua, enquanto que a norma-culta é determinada por um 

determinado grupo de proeminência social.  

Dessa forma, pode-se dizer que existe uma relação estreita entre sociedade e 

a escola, de forma que esta última irá acatar e preparar os futuros indivíduos 

atuantes que a sociedade precisa e quer receber, incluindo com isso todo o 

mecanismo dominante, como comportamento e linguagem que são adotados pela 

sociedade.  

Podemos observar o esforço de tradicionalistas e isso inclui não apenas 

gramáticos, mas também pessoas que se autodenominam protetores da língua, de 

excluir a variação linguística da gramática. Entendemos que variação linguística e 

gramática são complementos, isso porque toda língua precisa de uma gramática 

para existir e, para continuar existindo, toda língua precisa evoluir no tempo e no 

espaço. 

 

 

2.1 As concepções de gramática e normas 

 

Com a constatação de que a gramática normativa não oferecia suporte 

suficiente para explicar todo o uso da língua, surgiram outras concepções de 

gramática, talvez na tentativa de suprir as lacunas deixadas. 

É interessante e compete ressaltar que todo indivíduo falante de qualquer 

língua tem o pleno domínio da gramática dessa língua, já que não existe língua sem 

gramática (ANTUNES, 2007). Outro fator importante que deve ser salientado é que 

todo indivíduo aprende sua língua na comunidade em que está inserido e 

consequentemente sua gramática. Pode-se observar esse fato em crianças que 

estão aprendendo a falar: apesar de não dominarem completamente sua língua, já 

se mostram capazes de pensar e refletir sobre ela e montam palavras e frases 

baseadas em seu conhecimento linguístico. Para Antunes (2007, 26), “qualquer 
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pessoa que fala uma língua fala essa língua porque sabe sua gramática, mesmo que 

não tenha consciência disso”. Bagno (2011, p. 96, grifos do autor) completa que “o 

cérebro humano é extremamente organizado, de modo que, ao contrário do que 

muita gente pensa, é simplesmente impossível falar sem obedecer regras 

gramaticais”. 

A partir desse ponto, é necessário, então, conceituar gramática. Segundo 

Possenti (1996), nem todos os estudiosos do assunto a definem da mesma forma. 

Para o autor, significa “conjunto de regras”, que pode ser entendida como: 

 

1) conjunto de regras que devem ser seguidas; 
2) conjunto de regras que são seguidas; 
3) conjunto de regras que o falante da língua domina. 
As duas primeiras de definir “conjunto de regras” dizem respeito ao 
comportamento oral ou escrito dos membros de uma comunidade 
linguística. (...) A terceira maneira de definir a expressão refere-se a 
hipóteses sobre aspectos da realidade mental dos mesmos falantes 
(POSSENTI, 1996, p. 64, grifos do autor). 

 

Dessa forma, pode-se concluir que Possenti classifica esse conjunto de 

regras em três tipos de gramática: gramática normativa, gramática descritiva e 

gramática internalizada, respectivamente. A primeira concepção é a norma 

propriamente dita, de forma que o indivíduo falante deve se comportar 

linguisticamente de acordo com o que está descrito nos manuais normativos, 

excluindo-se a fala e privilegiando-se a escrita, uma vez que, para esta concepção, a 

escrita antecede a fala e esta deve ser seu espelho. Na segunda concepção, 

observa-se que a única preocupação é em descrever ou explicar a língua da forma 

como são faladas em situações reais de comunicação, apontando as regras que de 

fato são utilizadas pelos falantes. E na terceira, é a linguagem propriamente dita e 

falada, de forma que ele utiliza as regras e normas e as coloca em prática mesmo 

sem ter plena consciência de todas elas. São todos os mecanismos utilizados e 

descritos pela própria comunidade de fala.  

Antunes (2007) também afirma que, quando se fala em gramática, o indivíduo 

não sabe que está se referindo a vários conceitos inseridos em uma única 

designação. Segundo a autora: 

 

Na verdade, quando se fala em gramática, pode-se estar falando: 
a) das regras que definem o funcionamento de determinada língua, 
como em: “gramática do português”; nessa acepção, a gramática 
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corresponde ao saber intuitivo que todo falante tem de sua própria 
língua, a qual tem sido chamada de “gramática internalizada”; 
b) das regras que definem o funcionamento de determinada norma, 
como em: “gramática da norma culta”, por exemplo; 
c) de uma perspectiva de estudo, como em: “a gramática gerativa”, “a 
gramática estruturalista”, “a gramática funcionalista”; ou de uma 
tendência histórica de abordagem, como em: “a gramática 
tradicional”, por exemplo; 
d) de uma disciplina escolar, como em: “aulas de gramática”; 
e) de um livro, como em: “a Gramática de Celso Cunha” (ANTUNES, 
2007, p. 25). 

 

Todas essas acepções de gramática existem e coexistem harmoniosamente, 

sendo que cada uma tem sua função e objetivo. Veremos cada uma mais 

detalhadamente. 

 

 

2.1.1 Gramática Normativa 

 

A gramática normativa tem sido duramente criticada pelos linguistas e pelos 

profissionais da educação, isso porque tenta impor um modelo de língua que não 

existe e que nunca existiu, uma vez que foi fundamentada no modelo literário do 

latim clássico. A gramática normativa desampara a língua falada e estabelece que, 

para se falar e escrever bem, é necessário que o indivíduo a tenha como único 

modelo (BAGNO, 2011). 

Mesmo assim, essa gramática é a mais, se não a única, utilizada no âmbito 

escolar. Ela normatiza e padroniza a forma como todos os falantes da língua devem 

se comunicar socialmente. Para Travaglia (2013, p. 33), a gramática normativa é a 

“que nos dá as regras sociais de uso da língua e suas variedades”.   

Além de julgar o certo e o errado dentro da língua, aponta como o falante 

deve se comunicar em um dado momento. A gramática normativa é o modelo de 

língua descrito e prescrito pela tradição, sendo, portanto, considerada como uma 

língua idealizada, que não existe de fato no meio social, apenas nas páginas de 

poucos escritores (BAGNO, 2011). 

Dessa forma, devido à importância que assumiu no decorrer do tempo, a 

gramática normativa adquiriu um poder quase sagrado, que não pode ou deve ser 

questionado ou tocado, independente das mudanças no perfil de seus indivíduos. 

Graças a isso, torna-se primordial que o ensino de LP deva se basear na gramática 
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normativa, ou seja, norma-padrão. Isso porque a maior parte de vida do indivíduo 

será em confronto social e, portanto, precisa ter conhecimento da língua. Possenti 

(1996, p. 17) afirma que “o objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, 

talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja aprendido. Qualquer 

outra hipótese é um equívoco político e pedagógico”.  

Rocha (2002) concorda e acrescenta que: 

 

Defendemos o ponto de vista que o PP (professor de português) 
deve privilegiar o ensino de português padrão, mas deve se 
preocupar também com as mais diversas competências linguísticas 
do aluno, ou seja, com a capacidade de adequar a sua língua às 
mais diversas circunstâncias (ROCHA, 2002, p. 43). 

 

Podemos dizer que compartilhamos da opinião de Rocha (2002) sobre a 

importância do ensino da norma-padrão, uma vez que ela reflete a linguagem que a 

sociedade utiliza, e o indivíduo que participa desse cenário precisa saber utilizá-lo 

adequadamente para não ser deixado à margem. No entanto, esse mesmo indivíduo 

também precisa saber adaptar de um papel social a outro, moldando sua linguagem 

a cada situação comunicativa. Isso é ampliar a capacidade comunicativa do aluno. 

 

 

2.1.2 Gramática Descritiva 

 

A gramática descritiva é aquela que descreve ou explica as línguas da 

maneira como são faladas. Para Travaglia (2009, p. 27), esse tipo de gramática 

seria “um conjunto de regras que o cientista encontra nos dados que analisa, à luz 

de determinada teoria e método”. Dessa forma, analisa a língua em seu estado 

espontâneo e natural, querendo apenas saber quais as regras gramaticais realmente 

são utilizadas pelo indivíduo no ato real de comunicação e, a partir de então, 

estabelecer suas regras de uso.   

Assim, pode ocorrer inconsistência entre as regras impostas pela gramática 

normativa e a forma como essas regras são realmente utilizadas pelos usuários, isso 

porque a língua é dona de um caráter mutável e solúvel, deixando o indivíduo livre 

para fazer as adaptações e organizações que julgar melhor para aquele momento 

comunicacional. 
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Dessa forma, podemos dizer que a gramática descritiva descreve aquilo que o 

indivíduo sabe, inclusive os níveis de adaptação linguística ao contexto 

comunicacional. Ou seja, “uma gramática descritiva é tanto melhor quanto mais ela 

for capaz de explicar o que os falantes sabem” (POSSENTI, 1996, p. 72). 

Para Travaglia (2013, p. 33), essa teoria gramatical será pouco usada pelo 

professor como objeto de ensino, mas é importante que ele saiba “para que possa 

selecionar o que ensinar e saber organizar o ensino”. Pode-se afirmar que a 

gramática descritiva não tem finalidade de prescrever formas e marcar erros. 

Possenti (1996) cita que o gramático descritivo, além de apontar as formas que são 

faladas em situações reais de comunicação, verifica quais pessoas a utilizam, de 

quais grupos sociais, ou se é falado pela mesma pessoa em situações diversas, 

dentre outras.  

 

 

2.1.3 Gramática Internalizada 

 

A gramática internalizada é, segundo Travaglia (2009, p. 28-29), “o conjunto 

de regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão ao falar”. Num 

primeiro momento, o indivíduo não precisa, necessariamente, ser escolarizado para 

saber gramática, mas o aprendizado está diretamente relacionado com sua 

competência linguística, em saber utilizar a língua para cada situação comunicativa 

diferente. Por isso, diferente da gramática normativa, não se fala em erros, mas sim 

em “(...) inadequação da variedade linguística utilizada em uma determinada 

situação de interação comunicativa, por não atendimento das normas sociais de uso 

da língua”.  

A aprendizagem da gramática internalizada é espontânea, de forma que 

ouvimos, aprendemos e utilizamos no cotidiano. Pode-se observar a existência 

desse tipo de gramática na fala de uma criança que tende a tornar regular formas 

irregulares dos verbos como “eu sabo” e “eu cabo”, por exemplo, (POSSENTI, 

1996); e nas hipercorreções, que é o esforço exagerado de correção do indivíduo 

para se ajustar à norma-padrão, no entanto, ao fazer isso acaba cometendo erro 

(BORTONI-RICARDO, 2004; POSSENTI, 1996). 

Dessa forma, ao observar a diversidade de significações que abrangem a 

palavra gramática, seria no mínimo interessante que o docente de LP oportunizasse 
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seu aluno a expor seus conhecimentos linguísticos e a partir daí fazê-lo ampliar seus 

horizontes, propondo novas formas, ensinando-o a reconhecer em qual momento 

deve utilizar determinada variante. 

Estudos comprovam que todo indivíduo falante de uma língua sabe sua 

gramática (ANTUNES, 2007). Se é assim, parece perda de tempo ensinar algo que 

o aluno já saiba. Bagno (2011, p. 108, grifos do autor) diz que “a função da escola 

é ensinar aquilo que o aprendiz não conhece. Por isso, a educação linguística 

deve promover a aquisição pelos futuros cidadãos das formas de falar e de escrever 

que eles ainda não dominam”. Caso contrário, seria chover no molhado, tornando o 

ensino encharcado e monótono sem, contudo, levar ao aluno, motivo e fim da 

escola, novas possibilidades de aprendizagem. 

 

 

2.1.4 Normas linguísticas e regras 

 

A gramática normativa, tão difundida no seio social, padroniza o que é certo e 

errado na fala e escrita. Como o próprio nome diz, é o princípio que deve ser 

seguido, regra, lei. A forma como os indivíduos falam em situações de comunicação 

real se diferem muito da padronização que a normativa descreve. Lucchesi (2004) 

afirma que 

 

O conceito de NORMA tem desempenhado um papel importante no 
desenvolvimento da teoria linguística voltada para os padrões 
habituais e coletivos de comportamento linguísticos, que definem, 
tanto os grupos dentro da comunidade de fala, quanto a posição do 
indivíduo dentro de diversos estratos sociais (LUCCHESI, 2004, p. 
63).  

 

Dessa forma, o conhecimento de norma está ligado à noção de grupos 

sociais, isto é, do uso que cada indivíduo faz da língua 

 

[...] numa sociedade diversificada e estratificada como a brasileira, 
haverá inúmeras normas linguísticas, como, por exemplo, a norma 
característica de comunidades rurais tradicionais, aquelas de 
comunidades rurais de determinada ascendência étnica, a norma 
característica de grupos juvenis urbanos, a(s) norma(s) 
característica(s) de populações das periferias urbanas, a norma 
informal da classe média urbana e assim por diante (FARACO, 2004, 
p. 38). 
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Com isso, pode-se constatar que todos os grupos sociais que os indivíduos 

integram têm suas normas linguísticas e também apresentam características que os 

identificam, agregando valores sociais e culturais, mas também se mesclam e se 

influenciam mutuamente, ou seja, são misturadas ou “hibridizadas” (FARACO, 2004, 

p. 39). Assim, a língua é essencialmente heterogênea e dinâmica sendo formada de 

múltiplas variedades. 

Antunes (2007) e Faraco (2011) revelam que não é tão simples conceituar 

norma devido a sua “pluralidade de perspectivas” e sua complexidade. Para Antunes 

(2007), é necessário distinguir norma linguística, em um sentido amplo de 

normalidade; e norma linguística, em um sentido restrito, de normatividade. Assim, 

segundo a autora: 

 

No primeiro sentido, é norma aquilo que corresponde ao regular, ao 
usual, ao que mais frequentemente as pessoas usam. Por esse 
prisma, o termo norma linguística implica o conceito de normalidade, 
e não o caráter de certo ou correto. É da norma, portanto, o que 
entre na preferência das pessoas.(...) 
Já em um sentido mais restrito, o termo norma linguística implica o 
conceito de normatividade, de prescrição, isto é, do uso como deve 
ser, segundo um parâmetro legitimado, em geral, pelos grupos mais 
escolarizados e com maior vivência em torno da comunicação 
escrita. Esse viés prescritivo acaba por entrar no corpo dos cânones 
gramaticais (ANTUNES, 2007, p. 86, grifos da autora). 

 

Para Neves (2003, p. 43), “Nas duas concepções insere-se a norma na 

sociedade”. É importante fazer essa distinção, de maneira que a primeira é o uso “e, 

então, a relação com a sociedade aponta para a aglutinação social”. Já a segunda, 

refere-se ao uso correto e adequado, “e a relação com a sociedade aponta para a 

discriminação, criando-se, por aí, estigmas e exclusões”.  

Para Faraco (2011), o conceito de norma surgiu para 

 

dar conta da variação linguística, ou seja, para acomodar no modelo 
saussuriano de língua e fala uma terceira camada teórica capaz de 
captar a diversidade intralinguística, sem abandonar a ideia da 
existência de um grande sistema que autoriza os diferentes usos 
coletivos (FARACO, 2011, p. 259). 

 

Podemos inferir, dessa forma, em normas urbanas de prestígio e norma-

padrão, tão amplamente discutida e debatida pelos trabalhos científicos. Apesar de 
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serem consideradas como sinônimos, apresentam conceitos distintos. As normas 

urbanas de prestígio, reproduzindo a fala de Mussalim & Bentes (2001), são 

 

o resultado de uma atitude social ante a língua, que se traduz, de um 
lado, pela seleção de um dos modos de falar entre os vários 
existentes na comunidade e, de outro, pelo estabelecimento de um 
conjunto de normas que definem o modo „correto‟ de falar. 
Tradicionalmente, o melhor modo de falar e as regras do bom uso 
correspondem aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente 
dominantes (MUSSALIM & BENTES, 2001, p. 40).  
 

Em nossa sociedade, a chamada norma culta é a variante linguística falada e 

representada pelas classes sociais de prestígio, pertencentes de certa região do 

país, ou de um determinado grupo social privilegiado. Também atualmente chamada 

por alguns autores como normas urbanas de prestígio, esse grupo de indivíduos 

mantém uma relação mais íntima com a cultura escrita e, por isso, a linguagem que 

utilizam, tanto falada quanto escrita, tende a ser copiada como a correta e é a 

variedade escolhida para ser utilizada pelos órgãos públicos e outras esferas 

sociais.  

 

[...] essa designação foi criada pelos próprios falantes dessa norma, 
o que deixa transparecer aspectos da escala axiológica com que 
interpretam o mundo. Seu posicionamento privilegiado na estrutura 
econômica e social os leva a se representar como “mais cultos” 
(talvez porque, historicamente, tenham se apropriado da cultura 
escrita como bem exclusivo, transformando-a em efetivo instrumento 
de poder) e, por consequência, a considerar a sua norma linguística 
(...) como a melhor em confronto com as muitas outras normas do 
espaço social. Isso, como sabemos, é fonte de vários pré-juízos e 
preconceitos linguísticos que afetam o conjunto da sociedade [...] 
(FARACO, 2004, p.40).  

 

Todas as normas linguísticas estão em contatos umas com as outras e 

sofrem influências mútuas. A modalidade escrita agregada ao poder social, 

buscando certa estabilidade da língua contra essas influências e variações sofridas 

pelos grupos sociais, criou um método de controle da língua que visasse mantê-la a 

salvo, dominada norma-padrão. 

A norma-padrão, segundo Bagno (2007a), vai além de um fenômeno 

linguístico. Baseado no princípio de que a língua é produto sociocultural, por ser um 

trabalho que envolve todos de uma sociedade e moldado de acordo com a sua 

cultura, política, e instrumento de poder, é “[...] um fenômeno marcado 
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historicamente por uma ideologia excludente e repressora” (2007a, p. 96, grifos do 

autor). Isso porque, para o autor, representa um pensar de um grupo social que 

deseja a todo custo proteger a língua de possíveis deformidades provocadas pelo 

uso, e para tanto exclui e reprime aqueles que não a utilizam adequadamente. 

Já Faraco (2004) afirma que a norma-padrão tem importância e serventia ao 

puxar os indivíduos para dentro da norma do universo centrífugo que tendem a 

lançá-los ao vento de qualquer língua humana. Isso porque, 

 

O padrão não conseguirá jamais suplantar a diversidade, porque, 
para isso, seria preciso o impossível (e o indesejável, obviamente): 
homogeneizar a sociedade e a cultura e estancar o movimento e a 
história. Mesmo assim, o padrão terá sempre, por coações sociais, 
um certo efeito unificador sobre as demais normas, não estando, 
porém, isento de também receber influências dessas mesmas 
normas (FARACO, 2004, p. 42). 

 

Por isso, muitas pessoas confundem a norma-padrão com a própria língua 

devido a seu caráter normativo, no entanto, é interessante ressaltar que a norma-

padrão nunca foi falada ou escrita por ninguém, visto que são regras impostas que 

devem ser seguidas baseadas em um modelo ideal de língua cristalizada e 

compartimentada. Bagno (2013b) afirma que  

 

É uma norma, no sentido mais jurídico do termo: “lei”, “ditame”, 

“regra compulsória” imposta de cima para baixo, decretada por 
pessoas e instituições que tentam regrar, regular e regulamentar o 
uso da língua. E é também um padrão: um modelo artificial, 
arbitrário, construído segundo critérios de bom gosto vinculados a 
uma determinada classe social, a um determinado período histórico e 
num determinado lugar (BAGNO, 2013b, p.79, grifos do autor). 

 

O mesmo vale quando se compara norma-padrão e normas urbanas de 

prestígio, sendo a última uma referência a modelos de uso linguístico de um 

determinado grupo social, que é apresentada como de prestígio. 

 

 

2.2 O tratamento da variação na legislação educacional 

 

Analisando em uma perspectiva histórica, verifica-se o quão tarde foi à 

inserção da LP como disciplina no currículo escolar. Isso só ocorreu nas últimas 
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décadas do século XIX. De acordo com Soares (2004, p. 157), “nos primeiros 

tempos de nosso país, a língua portuguesa estava ausente não só do currículo 

escolar, mas também, de certa forma, do próprio intercurso social”. Isso porque, até 

então, não tínhamos uma língua definida, já que no Brasil Colônia três línguas eram 

faladas: o português, trazido pelos portugueses, apesar de ser a língua oficial era 

pouco utilizada; a língua geral, que recobria as línguas indígenas oriundas em sua 

maioria do tupi; e, o latim, que baseava o ensino dos jesuítas (SOARES, 2004). 

A língua geral era falada no cotidiano social dos indivíduos, na catequização, 

e sendo inclusive a primeira língua da maioria das crianças. Dessa forma, a LP só 

era utilizada como “instrumento de alfabetização as chamadas escolas menores e 

dela passava-se para o latim” (CYRANKA, 2011, p. 14), de acordo com as 

determinações do programa de estudos da Companhia de Jesus. Assim, não havia 

espaço para o português. Soares (2004) aponta os motivos: 

 

Em primeiro lugar, os poucos que se escolarizavam durante todo 
esse período pertenciam a camadas privilegiadas, cujo interesse e 
objetivo era seguir o modelo tradicional da época, que se fundava na 
aprendizagem do latim através do latim, fugindo à tradição dos 
sistemas pedagógicos de então atribuir às línguas nacionais estatuto 
de disciplina curricular; em segundo lugar, o português, (...) não era a 
língua dominante no intercâmbio social, não havendo, por isso, razão 
ou motivação para instituí-lo em disciplina curricular; e em terceiro 
lugar, embora a primeira gramática da língua portuguesa tenha sido 
publicada já em 1536, (...) o português ainda não se constituíra em 
área de conhecimento em condições de gerar uma disciplina 
curricular (SOARES, 2004, p. 158-159 grifos da autora). 

 

Em linhas gerais, o português não tinha condições nem internas nem 

tampouco externas para que se tornasse uma disciplina escolar, uma vez que não 

era falada por um número significativo de indivíduos e por não ser uma língua social, 

faltando, portanto, motivação para torná-la disciplina.  

Na década de 1750, a reforma pombalina aplicada ao ensino de Portugal e de 

suas colônias interferiu nas condições externas mencionadas acima, isso porque 

tornava obrigatório o uso do português no Brasil e proibia as demais línguas. Essa 

medida fortaleceu e reconheceu a LP como disciplina escolar, como afirma Bunzen 

(2011): 

 

Com a necessidade política de ensinar a língua da metrópole para 
preservá-la e passá-la aos povos dominados, a reforma pombalina 
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consolidou uma política de expansão linguística de uso interno e 
externo, pois, do ponto de vista político, foi a maior responsável pelo 
ensino obrigatório da língua portuguesa em Portugal e no Brasil 
(BUNZEN, 2011, p. 891). 

 

Dessa forma, com o intuito de preservar e privilegiar a língua da metrópole, o 

Brasil também teve que se adaptar às novas regras e passou a coibir o uso das 

demais línguas e a ensinar o português a todos na colônia.  

Segundo Cyranka (2011) o estudo da LP era composto sob três formas: da 

retórica, poética e gramática; ao no fim do Império essas três disciplinas se uniram 

formando o Português. Até o final do século XIX, o Português manteve a gramática e 

a retórica como conteúdos de ensino. 

Assim, até 1940 o ensino de LP era pautado pela presença da tradição 

gramatical, baseado na homogeneidade da língua, destinada a um grupo seleto de 

indivíduos, não tendo, então, grandes dificuldades, já que tanto os alunos como os 

professores se comunicavam com a mesma língua. Dessa forma, o ensino era 

tradicionalista baseado no conceito de certo e errado. 

Com a democratização do ensino, na década de 50, conforme mencionamos, 

a escola viu-se diante de um desafio de ensinar também a alunos das classes 

desprestigiadas. Com a falta de preparo docente e de materiais adequados, a escola 

não conseguiu dar conta da demanda já que a linguagem utilizada pela escola não 

era a mesma falada pelos novos alunos. O ensino de LP até então praticado nas 

escolas não contemplava a valorização do caráter social e heterogêneo da língua.  

Assim, a primeira LDB surgiu por determinação da Constituição de 1946, 

sendo sancionada, promulgada e publicada sob o nº 4.024, em 1962. Segundo 

Santos (2005, p. 57), a LDB 4.024/62 “não promoveu grandes mudanças na 

estrutura e no funcionamento do ensino vigente”, mas estabeleceu a educação como 

um direito de todos os cidadãos e instituiu os Conselhos Estaduais de Educação, 

que teriam a função de aprimorar ensino, sendo pautado pelas particularidades de 

cada região e de seus grupos sociais. Com a criação dos Conselhos Estaduais, 

pode-se perceber que o ensino não seria mais encarado como único em todo 

território nacional, pois se percebeu que existiam diferenças que precisavam ser 

levadas em consideração no processo de ensino-aprendizagem, dentre elas a 

variação linguística, que começa a ser referenciada nos textos oficiais a partir de 

então. 
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Como vimos, a partir dos anos 50, a classe popular começa a ter acesso mais 

fácil à escola e os professores despreparados foram obrigados a conviver com a 

diversidade linguística. Esse despreparo da escola, segundo Soares (1997) se 

configurou nos anos 70, nos  

 

fenômenos então nomeados como a crise da educação e o fracasso 
escolar. E é significativo que foi no ensino do Português que os 
principais indicadores da crise e do fracasso foram encontrados, e 
exatamente nos dois extremos de seu percurso (SOARES, 1997, p. 
9). 

 

Diante disso, na década de 70, é sancionada a Nova Lei de Diretrizes e 

Bases 5.692/71, durante o governo militar instaurado em 1964, e a disciplina de LP 

passa por mudanças em sua composição, e passou ser chamada de Comunicação e 

Expressão. “No ensino de 1º e 2º graus dar-se-á especial relevo ao estudo da língua 

nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da cultura brasileira” 

(BRASIL, Artigo 4, Inciso III, 2º parágrafo).  

Essa nova LDB, segundo Cyranka (2011, p. 17-18), “além de reformular o 

ensino, dividindo em ensino primário e médio, pôs a educação, segundo os objetivos 

tecnicistas da ideologia militar, a serviço do desenvolvimento, e a língua, (...) passou 

a ser concebida como instrumento”. Dessa forma, sendo a comunicação o mais 

importante, os LDs foram tomados de expressões que remetem a esse instrumento 

comunicacional, como emissor, receptor, mensagem, código, dentre outros. Doretto 

e Beloti (2011, p. 92) completam que sendo a linguagem como instrumento de 

comunicação, o “objeto é a língua como código, tendo um viés mais pragmático e 

utilitário em detrimento do aprimoramento das capacidades linguísticas do falante”.   

Ainda segundo as autoras, essa mudança ocorreu a partir dos estudos de 

Saussure, com a dicotomia entre língua X fala, empenhando-se ao estudo apenas 

da língua e considerando-a como uma estrutura suscetível de descrição.  

Essa reforma educacional tinha como princípio a flexibilidade, tendo como 

tema central o ensino profissionalizante que, segundo Visioli (2004), era uma clara 

necessidade, visto que as universidades não davam conta de prover ensino superior 

para todos, cabendo à escola a tarefa de preparar esses alunos para o mercado de 

trabalho.   
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O contexto sócio-político da época revelava a preocupação do 
governo militar e da sociedade tecnocrata com o aprimoramento 
técnico, com a eficiência e produtividade, o que exigia a formação de 
mão-de-obra técnica e especializada, capaz de produzir em larga 
escala e a custos reduzidos. Dessa forma, os militares que haviam 
assumido o poder, entendendo que a eles cabia a tomada de 
decisões sobre educação, determinaram que a escola se dedicaria a 
formar a mão-de-obra demandada (VISIOLI, 2004, p. 32). 
 

Nesta ocasião, alastraram os manuais e LD do professor com respostas, para 

ajudar aqueles que não detinham conhecimento satisfatório. Ensinar gramática era 

algo que não atendia as necessidades do processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto, sem o devido conhecimento teórico e preparo, os docentes passaram por 

um longo exercício de tentativa e erro.  

Diante dessa incapacidade de aprendizagem adequada, Cyranka (2011) 

afirma que a concepção de linguagem patrocinada pelo regime, revelava uma língua 

engessada, pronta, sem possibilidades de inovações. Vários pesquisadores 

começaram a lutar em defesa do ensino de língua materna, da gramática, sem 

desconsiderar as concepções sobre língua que eram apontadas pelos novos 

estudos linguísticos. 

O que se observa é que até então, a língua era concebida, no modelo 

estruturalista, como um sistema homogêneo e descontextualizado da realidade 

social de seus indivíduos. Mesmo com o surgimento da Sociolinguística, no mesmo 

período, com a concepção heterogênea da língua devido a sua diversidade diante 

da realidade social, cultural e econômica do indivíduo, a escola ainda continuava 

tratando a língua em sua forma estrutural. 

Com o fim da ditadura e a abertura política no país, em meados da década de 

80, estudos sobre a concepção de linguagem florescem e norteiam a prática 

pedagógica, tornando-nos um solo fértil para as novas concepções de linguagem. 

Novas teorias provenientes da linguística surgiram e avançaram ao âmbito escolar. 

Cyranka (2011, p. 19) afirma que de todas as ciências linguísticas, a Sociolinguística 

trouxe intervenções expressivas para a disciplina LP, “alertando a escola para as 

diferenças entre as variedades faladas pelos alunos e a variedade de prestígio 

preconizada no ensino da língua”. 

Geraldi (1996) afirma que foi a partir dessa década que 

 

ao mesmo tempo em que no interior de programas de pesquisas uma 
concepção nova de linguagem instaura-se – especialmente na 
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linguística textual, na análise do discurso e na sociolinguística –, 
muitos professores universitários brasileiros passam a articular suas 
reflexões teóricas a propostas alternativas de ensino da língua 
materna (GERALDI, 1996, p. 54). 

 

Essa mudança significativa nas pesquisas linguísticas trouxe, conforme cita 

Geraldi (1996), em três contribuições para o ensino de LP:  

 

a forma de conceber a linguagem e, consequentemente, a forma 
como define seu objeto específico, a língua; o enfoque diferenciado 
da questão das variedades linguísticas e a questão do discurso, 
materializado em diferentes configurações textuais (GERALDI, 1996, 
p. 65). 

 

Nesse ambiente de reflexão a respeito da gramática, da língua e do seu 

ensino, foi sancionada em 1996, uma década depois, outra Lei de Diretrizes e 

Bases, a LDB Nº 9.394, que incorporou as discussões e modificou os objetivos do 

ensino de LP, considerando “a língua portuguesa como instrumento de 

comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania” (Artigo 36, I).  

Segundo Cyranka (2011, p. 23), “essa visão da concepção de linguagem de forma 

interativa é um movimento inovador, mesmo que apresente contradições e 

equívocos, pois questiona as tendências tradicionais do ensino de Língua 

Portuguesa”. 

Assim, a nova LDB trouxe uma concepção de língua voltada para a 

heterogeneidade, enfatizando o pluralismo de ideias, a diversidade cultural e o 

reconhecimento dos processos formativos que ocorrem fora do ambiente escolar, 

exigindo uma nova postura perante a linguagem, ao ensino, aos alunos e à sua 

heterogeneidade linguística.  

Podemos concluir que a década de 80 foi marcada por novos rumos para o 

ensino de LP, levando em consideração o desenvolvimento da ciência da linguagem 

e suas concepções e o reconhecimento por mecanismos legais da educação 

nacional. Mas essa onda de inovações ainda persistiu durante o século XXI? A 

prática pedagógica baseada nas teorias linguísticas de ensino de LP conseguiu se 

concretizar nas escolas brasileiras? Sabemos que o movimento originador dessa 

onda foi impactante na estrutura do ensino até então desenvolvido antes da década 

de 80, mas como ficou a escola depois do choque? Que mudanças foram abraçadas 

pelas escolas? Veremos nos próximos capítulos. 
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2.3 As concepções de variação e mudança 

 

Em um país com proporções continentais como o Brasil seria muita 

ingenuidade acreditar que todos os seus indivíduos falantes utilizassem uma única 

variedade linguística. Até mesmo devido à distância de uma região para outra, assim 

como fatores socioeconômicos e culturais também variam, e muito, de um lugar para 

o outro, é impossível que todos esses indivíduos estivessem numa mesma conexão 

que os fizesse evoluir linguisticamente ao mesmo tempo.  

Existe um mito de a língua ser homogênea, pronta e acabada, como uma 

ponte ou um edifício, de forma que uma vez feita está feita. Nas sociedades 

letradas, como afirma Bagno (2007a, p. 35, grifos do autor) “o que se convencionou 

chamar de „língua‟ (...) é, na verdade, um produto social, artificial, que não 

corresponde àquilo que a língua realmente é”. Na tentativa de preservar o modelo de 

língua considerada como certa, criou-se a norma-padrão, um conjunto de regras 

gramaticais que foram escolhidas para fazerem parte de uma espécie de patrimônio 

cultural, fazendo parte da identidade de um povo. Essa escolha não foi feita ao 

acaso, a gramática que conhecemos como normativa, ou norma-padrão, foi 

importada da Grécia que tinha como objetivo conceber um modelo ideal de língua 

considerada pura e correta, baseada na modalidade escrita de um grupo seleto de 

autores de uma determinada elite (BAGNO, 2011). 

Para entender melhor, podemos dizer que uma língua é mais uma unidade 

política do que uma unidade linguística, sendo associada a uma pátria, a um povo, a 

um território. Bagno (2006, p. 9), em suas Primeiras Palavras do livro “Preconceito 

Linguístico – o que é, como se faz”, chegou à conclusão de que “tratar a língua é 

tratar de um tema político.” E isso não deixa de ser importante, uma vez que a língua 

é um dos símbolos de uma nação que remete a ideia de pertencimento a um 

território, e sua construção está estritamente relacionada ao uso, e também do 

desuso, que seus falantes fazem na comunicação.  

Com base nisso, concordamos com Bortoni-Ricardo (2005, p.31) ao comentar 

que “a língua é, por excelência, uma instituição social e, portanto, ao se proceder a 

seu estudo, é indispensável que se leve em conta variáveis extralinguísticas – 

socioeconômicas e históricas – que lhe condicionam a evolução”. Sendo a língua um 

fenômeno social, forjada para satisfazer a comunicação cotidiana dos indivíduos 

envolvidos, o seu estudo deve considerar as circunstâncias, os indivíduos e o 
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contexto em que uma determinada forma foi utilizada, desfazendo, assim, o 

equívoco de se pensar que a língua está cristalizada no tempo e no espaço, que não 

sofreu alterações, nem tampouco evoluções desde sua constituição.  

Dessa forma, neste tópico abordamos as concepções de variação e a 

mudança linguística. 

 

 

2.3.1 Variação Linguística 

 

Bagno (2006) em seu livro Preconceito linguístico – o que é, como se faz, 

retrata os mitos que circulam na sociedade sobre a língua falada e escrita no Brasil, 

e um desses mitos, talvez o que ofereça maior impacto e reflete na questão da 

variação linguística e na educação, é a de que “a língua portuguesa falada no Brasil 

apresenta uma unidade surpreendente”. Atualmente, existe aproximadamente mais 

de 200 idiomas falados no Brasil, sendo a maioria indígena e uma parcela de 

indivíduos que escolheram morar e criaram pequenas colônias de seus países aqui, 

tornando o país plurilíngue e multicultural (OLIVEIRA, 2003, apud VISIOLI, 2004, p. 

22). Segundo esse autor, essa imagem de monolinguíssimo no Brasil é decorrência 

da intervenção do estado e “da ideologia da „unidade nacional‟ que, desde sempre, 

como diferentes premissas e em diferentes formatos, conduziram as ações culturais 

no Brasil".  

 Portanto, o Brasil, desde seu período de Colônia, como vimos, carrega 

consigo uma diversidade de línguas que permite que a língua oficial esteja em 

contato com outras culturas, oportunizando uma diária tarefa de se modificar no 

tempo e também no espaço em que as interações comunicativas acontecem.  

Dessa forma, é interessante definirmos variação linguística. Camacho (2001, 

p.57) define variação como “duas ou mais formas alternativas de dizer a mesma 

coisa no mesmo contexto”. 

Sendo a língua variável, instável e em constante processo de construção e 

reconstrução, isso porque é uma atividade social que compreende a colaboração de 

todos seus falantes sempre que interagem por meio da língua falada ou escrita, 

pode-se dizer que a variação da língua é seu estado natural. Além disso, uma língua 

só existe em sociedade, e sendo a sociedade heterogênea, múltipla e variável em 

sua essência, o uso da língua também se torna diversificado (ANTUNES, 2007). 
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Calvet (2002, p.80) define “variável o conjunto constituído pelos diferentes 

modos de realizar a mesma coisa (um fonema, um signo...) e por variante cada uma 

das formas de realizar a mesma coisa”. Então, uma variável linguística são duas ou 

mais formas diferentes de dizer a mesma coisa, e a diferença entre eles é sua 

função estilística ou social (CALVET, 2002, p. 91). Dessa forma, quanto uma forma é 

mais usada em detrimento de outra, nada mais temos que uma escolha linguística 

em decorrência de fatores extralinguísticos. 

As escolhas vocabulares permite que os indivíduos se agrupem em torno de 

seus pares. Além disso, é capaz de pertencer a diversos grupos ao mesmo tempo, 

sendo que para cada grupo que está relacionando num determinado momento, tem-

se um conjunto de características, de ações e de linguagem, que se tornam 

peculiares a essa relação. Os grupos sociais se formam justamente em torno desse 

pertencimento e a linguagem desempenhada em cada situação também se torna um 

forte vínculo, já que se molda para cada papel social que se assume. Dessa forma, 

pode-se dizer que para cada grupo social a que pertencemos, temos um uso 

linguístico específico, com características e valores peculiares a esse grupo.  

Nessa perspectiva, entende-se que nas relações sociointerativas a linguagem 

se adapta às necessidades dos indivíduos e “podem se servir de diferentes formas 

para se comunicarem, dependendo de diversos fatores linguísticos e 

extralinguísticos” (DETOGNE, 2013, p. 50). 

Assim, a língua se desenvolve, evolui e se reinventa no meio da sociedade, 

organizando-se com a finalidade de corrigir possíveis ruídos na comunicação com o 

intuito de se sustentar. Assim, nomeia tudo que a sociedade produz sem que, no 

entanto, alguma dessas mudanças intervenha em sua estrutura. Isso não significa 

que a língua se torna estática no tempo e no espaço, ao contrário, a mudança ocorre 

de forma lenta, gradual e irreversível, além de organizada e sistêmica que opera 

num conjunto de encadeamentos que podem dificultar ou favorecer o uso de 

determinadas variantes que são semanticamente parecidas. Mollica (2012) confirma 

que:  

 

Aparentemente caótica e aleatória, a face heterogênea imanente da 
língua é regular, sistemática e previsível, porque os usos são 
controlados por variáveis estruturais e sociais. Eles podem ser 
agentes internos e externos ao sistema linguístico (MOLLICA 2012, 
p. 27). 
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Fiorin (2013) alerta que existe diferença entre variáveis estáveis e variáveis 

instáveis. A saber: 

 

A variação estável é aquela em que não existe predominância de 
uma variante sobre a outra, havendo um equilíbrio relativo que tende 
a se manter por algum tempo. Diferentemente, a variação é instável 
quando o processo pende para uma das variantes, em detrimento 
das demais. É possível, então, que o uso dessa variante favorecida 
tenda a se generalizar, fazendo com que as demais deixem de ser 
usadas. A mudança linguística é fruto da variação que ocorre em 
variáveis instáveis (FIORIN, 2013, p. 146). 

 

É interessante ressaltar que nem tudo na língua é variável. Há estruturas 

dentro da língua que “ao lado de fenômenos que mudam com o tempo, existem 

determinados aspectos que parecem manter-se ao longo da trajetória das línguas” 

(MARTELOTTA & AREAS, 2003, p. 27). Ferreira (2003) salienta sobre a 

estabilidade, por exemplo, do uso do elemento onde, analisado por Oliveira (1997, 

apud Ferreira 2003), em que conclui que, apesar do elemento ter adquirido outros 

sentidos no decorrer do tempo, seu sentido original se mantém. Essa estabilidade 

também pode ser observada nos casos do modal poder e nos verbos de cognição 

ver, achar, pensar e saber, de forma que “os usos mais abstratos desses verbos já 

estavam cristalizados no latim” (FERREIRA, 2003, p. 83). 

Retomando a questão das variantes, a concorrência de uso é resolvida pelo 

próprio indivíduo no ato da fala, que dependendo de fatores externos e presentes ao 

contexto escolherá a forma que melhor se encaixa ao momento comunicacional. E 

quando uma forma é escolhida e utilizada por um grande número de usuários da 

língua, as demais variantes ficam em segundo plano.  

 

 

2.3.2 Mudança Linguística 

 

Ao lermos as concepções de linguagem disponível no primeiro capítulo, 

perceberemos que desde que o homem passou a dominar a oralidade, a língua já se 

transformou inúmeras e incontáveis vezes. Ela muda porque está arraigada no 

homem e o meio que o cerca e quando ele evolui, precisa de novas palavras ou 

ressignificar as já existentes para dar conta da comunicação. Isso é algo 
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perfeitamente natural e espontâneo da vida em sociedade, e não há nada a fazer 

para impedir ou controlar as mudanças (FIORIN, 2013). 

Dessa forma, podemos dizer que a mudança linguística está intimamente 

relacionada ao processo de mudança social, cultural, política de seu povo. Se o 

mesmo sofre alguma transformação em sua estrutura, possivelmente a linguagem 

também sofrerá, e isso pode ser facilmente observado se comparado textos de 

séculos passados com os atuais. Observaremos que existem formas e palavras que 

não usamos mais, e tantas outras que sua semântica foi alterada ou ampliada. Isso 

porque as variações da língua desencadeiam “processos de mudança, que 

acontecem, naturalmente, passando por um período de transição, que ocorre de 

forma gradual, para que aconteça um processo completo de mudança” (DETOGNE, 

2013, p. 51). Dessa forma, só podemos observar quando esta já aconteceu, não há 

como prever se uma forma hoje utilizada em detrimento de outras se tornará 

obsoleta ou desaparecerá. 

Martelotta (2003) afirma que: 

 

As línguas são sensíveis às nuanças culturais associadas ao estilo 
da vida dos humanos, apresentando, de um lado, variações de 
natureza individual, social, regional, sexual, entre outras, que 
convivem em um mesmo momento do tempo, e, de outro lado, 
mudanças que se manifestam com o passar do tempo 
(MARTELOTTA, 2003, p.57). 

 

Assim, toda vez que o indivíduo se reestrutura, tanto na cadeia social, 

pessoal, econômico, cultural, dentre outras, seu perfil linguístico também se 

modificará acompanhando suas novas necessidades. E isso tende a acontecer 

repetidamente. 

Martelotta (2003) ainda alerta que essa mudança precisa ser entendida como,  

 

[...] um fenômeno tridimensional, ou seja, a trajetória de mudança de 
um elemento linguístico é um reflexo, de pelo menos, três aspectos 
diferentes: tempo e, sobretudo, cognição e uso. Se tempo é fator 
necessário para que os processos de mudança se façam sentir, 
cognição e uso são de fundamental importância para uma teoria que 

interpreta as línguas humanas como o reflexo do comportamento, no 
ato concreto da comunicação, das restrições cognitivas associadas à 
captação de dados da experiência, à sua compreensão e ao seu 
armazenamento na memória, assim como à capacidade de 
organização, acesso, utilização e transmissão adequada desses 
dados (MARTELOTTA, 2003, p. 69-70, grifos do autor). 
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A mudança linguística acontece quando uma forma, dentre outras variantes, é 

utilizada por um grande grupo de indivíduos, de ordem consecutiva, acometendo 

uma espécie de apagamento das outras, utilizando-se apenas a primeira por um 

tempo relativo. Isso é o que pode estar acontecendo com os pronomes 

demonstrativos Este/Isto, por exemplo. Com exceção da escrita, quase não falamos 

este pronome, uma vez que seu correlato Esse/Isso passou a ocupar todo o terreno, 

abarcando em seu significado a utilização dos outros. Como dissemos, é uma 

possibilidade, já que a mudança não aconteceu em vias de fato. 

A vida em sociedade permite que o indivíduo conviva em interação com os 

demais seres em um sistema complexo, dinâmico e adaptativo, e isso ocorre em 

cada papel social que estamos desempenhando em um dado contexto 

comunicacional. Dessa forma, cada membro pertencente do sistema é único, pois 

cada um é o resultado de sua própria experiência. Isso permite que cada sistema 

seja diversificado, não sendo possível idealizar um padrão, pois “esses sistemas se 

definem pela interação de indivíduos entre si e com a coletividade, e da coletividade 

com cada indivíduo”. Já que cada indivíduo é único, cada sistema também é único. 

“Tanto o sistema quanto cada indivíduo pertencente ao sistema estão em constante 

mudança e em constante reorganização”. Sendo assim, não há estabilidade, pois a 

cada interação entre os sistemas, seus membros se “auto(re)organizam”, por isso 

encontram-se sempre entre o puro caos e a pura robustez. Esses sistemas buscam 

incessantemente a autorregulação “para obter e manter uma dose de ordem, 

necessária para que haja um sentido de permanência e continuidade”, e também 

buscam uma dose de caos, “para que haja inovação, crescimento, diversidade e 

imprevisibilidade.” Conceber que a língua é um sistema complexo, dinâmico e 

adaptativo, é estar afirmando que a mudança linguística é inerente ao sistema 

linguístico, não sendo possível vislumbrar um sem o outro (FIORIN, 2013, p. 149-

153). 

 

 

2.4 A oralidade e a escrita 

 

Tanto a fala quanto a escrita tem um papel fundamental na vida social de todo 

ser humano. É através desses instrumentos que se participa ativamente dos 

exercícios cotidianos sociais. Na verdade, utiliza-se mais a língua falada do que a 
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escrita, já que a todo o momento é necessário se recorrer à comunicação oral. No 

entanto, apenas uma modalidade é objeto de ensino nas escolas brasileiras: a 

língua escrita. 

Observa-se que, desde sempre, a mudança linguística de uma palavra ou 

termo ocorre primeiramente na fala. Sua força de uso determina a adesão na língua 

escrita ou não. Até porque, diariamente, criamos e recriamos termos e palavras para 

suprir necessidades imediatas de uso, no entanto, nem todas as formas ficam por 

muito tempo. 

Compete ao docente de língua materna promover um espaço para o 

desenvolvimento de competências linguísticas vinculadas às práticas sociais da 

oralidade. Ávila et al. (2012) alertam que, 

 

[...] a fala, historicamente, tem tido pouco espaço na sala de aula e 
tem despertado sempre menos interesse dos professores de língua 
materna do que as práticas de escrita, para os processos de 
didatização. Esse é um enorme equívoco que tem norteado muitas 
ações didáticas para o ensino de língua materna, o que deixa o 
trabalho docente nessa área lacunoso (ÁVILA et al., 2012, p. 37). 

 

Isso acontece devido a uma valorização exacerbada da escrita em detrimento 

da fala, de forma que a última é vista como local da informalidade e do erro, 

enquanto a escrita é o lócus da formalidade e do acerto. Marcos Bagno (2006) 

aborda os mitos que perambulam em nossa sociedade, limitando-nos e nos 

restringindo e um deles é o certo é falar assim porque se escreve assim. Não 

podemos nos esquecer de que, primeiramente, o indivíduo aprende a falar, para 

muito tempo depois aprender a escrever. Dessa forma, a fala, por ser espontânea e 

instantânea, não pode ser um espelho da escrita, que é mais refletida e pensada. A 

fala é ancorada em jeitos e gestos do indivíduo, ajudando-o a emitir a mensagem de 

maneira eficaz, já a escrita não usufrui desses mecanismos, mesmo os sinais 

gráficos mais complexos não fazem o trabalho por completo, permitindo que seu 

usuário reflita e planeje melhor como poderá se fazer compreender. 

Tanto a linguagem falada quanto a escrita são de responsabilidade escolar, 

pois, em situações de comunicação cotidiana, a fala se sobressai à escrita em todos 

os âmbitos de vida social, devendo a escola promover um pleno desenvolvimento 

linguístico do aluno preparando-o para saber adaptar sua linguagem às situações 

comunicativas. Os PCN (1998) nos alertam acerca do caráter preconceituoso que a 
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língua oral desempenha na sociedade, quando esta não é feita de acordo com a 

norma-padrão: 

 

Pode-se dizer que, apesar de ainda imperar no tecido social uma 
atitude corretiva e preconceituosa em relação às formas não 
canônicas de expressão linguística, as propostas de transformação 
do ensino de Língua Portuguesa consolidaram-se em práticas de 
ensino em que tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada é 
o uso da linguagem. Pode-se dizer que hoje é praticamente 
consensual que as práticas devem partir do uso possível aos alunos 
para permitir a conquista de novas habilidades linguísticas, 
particularmente daquelas associadas aos padrões da escrita 
(BRASIL, 1998, p. 18). 

 

Apesar de esse documento ter sido publicado há tanto tempo, infelizmente as 

práticas escolares de ensino de LP ainda não se baseiam no que o aluno domina. 

Ao contrário, as práticas não valorizam aquilo que o aluno já sabe, esquecendo-se 

que ele domina a gramática de sua língua. Essa atitude preconceituosa e corretiva 

ainda se faz presente e colhe como frutos um ensino compartimentado e livre da 

linguagem oral, não oportunizando ao aluno um egresso na nova sociedade que se 

forma. O mundo tecnológico em que vivemos, onde as barreiras estão sendo 

derrubadas, a fala e a escrita mesclam-se, como nos afirma Bagno (2011) que 

 

[...] nossa época conhece a existência de gêneros híbridos, em que 
a separação entre fala e escrita se torna virtualmente impossível: os 
bate-papos via internet, por exemplo, apesar de se valerem da 
escrita, apresentam estrutura muito semelhante à de uma 
conversação oral (...). A possibilidade, em fase de experimentação 
avançada, de ditar textos para serem escritos por um computador 
também aponta para essa dissolução das fronteiras entre o oral e 
escrito (BAGNO, 2011, p. 351, grifo do autor). 

 

Com o surgimento dos meios digitais de comunicação, escrever tornou-se 

sinônimo de falar, como em mensagens de bate-papo via computador ou aparelhos 

telefônicos. Essas conversas, apesar de serem em mensagens de texto, apresentam 

aproximação com a fala, e como o objetivo nesses meios é reproduzir uma conversa 

normal, os participantes escrevem o mais próximo e o mais rápido possível os sons 

fala, sem a preocupação de se estar seguindo regras gramaticais, uma vez que o 

contexto comunicacional não o obriga a fazer uso desses mecanismos para ser 

inserido no grupo. 
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Dessa forma, observamos que, assim como a língua falada, a escrita também 

apresenta variações. Quanto maior for o nível de monitoramento, maior será a 

exigência de utilização de uma linguagem mais formal, aproximando da norma-

padrão, isso pode acontecer tanto na fala quanto na escrita, como por exemplo, em 

uma entrevista de emprego ou apresentação de trabalho e na confecção de um 

ofício ou tarefas educacionais. Quanto menor o nível de monitoramento, menor 

também será nível de preocupação, deixando o indivíduo a vontade para se 

expressar, como em mensagens instantâneas pelo celular ou uma boa conversa 

com amigos. 

De uma forma ou de outra, é dever da escola dar ao indivíduo condições de 

saber fazer essas adaptações das linguagens, tanto falada quanto escrita, nos 

contextos comunicacionais que surgirem.  
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3 O LIVRO DIDÁTICO: QUAL SUA FUNÇÃO? 

 

O LD faz parte da cultura e da tradição de muitas gerações e, mesmo com 

tantas transformações sociais, ele ainda representa e tem lugar relevante para o 

aluno, o papel de mediador na construção do conhecimento. Para Corrêa (2000), a 

integração cultural não ocorre de maneira arbitrária, ao contrário, o livro didático 

 

É organizado, veiculado e utilizado com uma intencionalidade, já que 
é portador de uma dimensão da cultura social mais ampla. Por isso, 
esse tipo de material serve como instrumento, por excelência, da 
análise sobre a “mediação” que a escola realiza entre a sociedade e 
os sujeitos em formação, o que significa interpretar parte de sua 
função social (CORRÊA, 2000, p. 19). 

 

A origem do seu nome vem do latim libru, referente às cascas das árvores 

onde outrora se escrevia, e termo didático do origina-se do grego didaktikós, que 

indica que serve para instruir (BATISTA, 2011).  

Pesquisas e trabalhos foram e são realizadas ao longo dos anos sobre o LD 

(BUNZEN, 2001), sobre os seus mais variados aspectos tais como o pedagógico, o 

político, o econômico e o cultural. Essa preocupação se deve ao fato de que o 

material didático tem um importante papel na formação do aluno pelo simples fato de 

ser, muitas vezes, o único livro com o qual a criança entra em contato. Além disso, 

ele ainda é o instrumento mais utilizado de aprendizagem e, em muitos casos, o 

único em sala de aula, quando infelizmente, não há o contato dos alunos com outros 

materiais e informações de outras fontes. Dessa forma, segundo Batista (2011), 

essa importância do LD irradia em toda comunidade que faz uso do material, uma 

vez que 

 

A família tem como referência de “bom ensino” a prática de 
exercícios exaustivos, fato que pressiona o professor a ensinar em 
conformidade com o LD, devendo obedecer à disposição dos 
conteúdos dentro do livro. A família cobra que se façam todos os 
exercícios propostos no livro. E o professor, devido à frágil formação 
acadêmica, vê o LD como verdade absoluta e praticamente não 
utiliza de outros elementos para enriquecer o aprendizado na sala de 
aula. E quando ele consegue romper as barreiras do livro didático, 
buscando outros suportes para o ensino-aprendizagem, enfrenta 
resistência, inclusive dos alunos que muitas vezes não entendem o 
seu método de ensino e solicitam o uso de LD (BATISTA, 2011, p. 
13). 
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Ao longo de sua jornada, o LD e o docente atravessaram caminho de 

encontros e desencontros. Na atualidade, essa parceria parece almejar um ponto de 

equilíbrio, já que ambos os lados atravessam uma fase de transformações não 

apenas teóricas, mas também políticas. No caso do ensino de LP, observa-se os 

esforços, desde a publicação dos PCN, de atender aos novos conceitos da teoria da 

linguagem, de forma que abra espaço para uma análise da língua em usos reais e 

naturais, em detrimento de um ensino pautado na estrutura compartimentada da 

língua. E para atender essa nova realidade do ensino materno, o LD, na tentativa de 

acatar os critérios instituídos pelo PNLD e às diretrizes dos PCN, embarca nas 

teorias linguísticas (DIONISIO, 2002). 

Como vimos, até a década de 1950, antes do período da democratização do 

ensino, o ensino de LP consistia na gramática da língua e na análise de textos de 

autores consagrados, e o ensino praticado e recebido era baseado na norma-

padrão, alunos e professores falavam uma mesma língua. Magda Soares, em seu 

artigo “Que professores de Português queremos formar?” (2001) relembra que, 

como as instâncias de formação de professor só surgiram na década de 1930, os 

professores,  

 

[...] eram estudiosos autodidatas da língua e de sua literatura, com 
sólida formação humanística, que, a par de suas atividades 
profissionais (médicos, advogados, engenheiros e outros 
profissionais liberais) e do exercício de cargos públicos que quase 
sempre detinham, dedicavam-se também ao ensino [...]. O professor 
da disciplina Português era aquele que conhecia bem a gramática e 
a literatura da língua, a retórica e a poética, aquele a quem bastava, 
por isso, que o manual didático lhe fornecesse o texto (a exposição 
gramatical ou os excertos literários), cabendo a ele – e a ele só – 
comentá-lo, discuti-lo, analisá-lo e propor questões e exercícios aos 
alunos (SOARES, 2001, p. 51-52). 

 

Podemos inferir, então, que antes desse movimento da escola brasileira, o 

professor de LP era o responsável pelo processo de ensino-aprendizagem de seus 

alunos, cabendo a ele a tutela de planejar, executar e confeccionar métodos e 

atividades que julgasse ser o melhor para sua clientela, uma vez que seus alunos 

eram pertencentes às classes privilegiadas da sociedade e que já tinham como 

hábito a utilização da norma culta em suas atividades sociais. E o LD era visto como 

um apoio pedagógico ao método docente. 
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Ao longo dos anos, o LD foi assumindo uma grande importância no âmbito 

escolar, de forma a determinar os conteúdos e suas estratégias de ensino (LAJOLO, 

1996). Cada vez mais presente em sala de aula, os docentes acabam por ver no LD 

muito mais que um mero suporte pedagógico, mas sim como uma única fonte de 

consulta. 

Já na década de 1950, as gramáticas foram substituídas pelo livro que trazia 

conhecimentos gramaticais, textos para leitura e exercícios. Dessa forma, a 

responsabilidade afasta-se do docente e passa para o LD que, de apoio pedagógico, 

passa a desempenhar o papel principal no processo de ensino. Soares (2001) 

confirma que: 

 

Assim já não se remete ao professor, como anteriormente, a 
responsabilidade e a tarefa de formular exercícios e propor questões: 
o autor do livro didático assume ele mesmo essa responsabilidade e 
essa tarefa, que os próprios professores passam a esperar dele, o 
que surpreende, se se recordar que já então os professores tinham 
passado a ser profissionais formados em cursos específicos 
(SOARES, 2001, p. 153). 

 

Dessa forma, com o passar dos anos, a utilização e manuseio do LD foi se 

tornando cada vez mais acentuado, no entanto, em uma posição não tão desejada, 

já que se esperava que este fosse mais um instrumento no processo de ensino-

aprendizagem do aluno e não como o único e exclusivo recurso.  

Infelizmente, esse hábito que se adquiriu no decorrer da existência do LD, de 

ser utilizado como o elemento principal, e muitas vezes único no processo 

pedagógico, gera um ensino desgastante, sem criticidade e inovação, para um 

despertar para a necessidade de aprender. Bunzen (2001, p. 35) alerta que tanto 

escolas públicas quanto as particulares não contribuem para que o professor seja 

mais autônomo em sala de aula, “Pelo contrário, as escolas raramente refletem 

sobre o uso desses materiais em sua prática escolar, contribuindo assim para uma 

grande dependência dos „didáticos‟ por parte dos professores”. 

Em uma classe heterogênea dificilmente todos os alunos conseguirão juntos 

atingir a aprendizagem, partindo então do docente envolver materiais variados e 

metodologias diversas para esse despertar do processo de ensino-aprendizagem. 

Portanto, o docente deve ser o mediador do ato de ensinar, definindo os objetivos 

próprios, seguindo metodologias específicas de acordo com sua clientela e não 

apenas segundo um modelo recomendado no LD, uma vez que a metodologia 
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trazida pelo livro é generalista, que deve ser adaptada e modificada para atender a 

cada situação e realidade escolar. 

Dessa forma, Libâneo (2002) afirma que o LD é um recurso importante na 

escola por ser útil tanto ao professor como ao aluno, pois, através dele o docente 

pode aprimorar seus conhecimentos ou receber propostas de como apresentá-lo em 

sala de aula. E, para o aluno, é uma maneira de revisar um assunto em sua casa e 

fazer exercícios que reforcem este conhecimento. 

Assumindo a natureza de material de apoio que o LD tem, o docente tem a 

decisão de fazê-lo um aliado ou oponente em relação às escolhas que faz em seu 

cotidiano escolar. Se por um lado é notório que o LD apresenta problemas tanto em 

erros conceituais como também preconceitos dos mais diversos, por outro lado pode 

auxiliar os alunos a formarem conceitos e elaborarem suas próprias estratégias 

cognitivas (LAJOLO,1996). 

 

 

 3.1 Percurso do Livro Didático: como viemos parar aqui? 

  

Segundo Stray (1993, p. 77-78, apud Freitas & Rodrigues, s/d), o LD pode ser 

definido como um produto cultural mesclado e híbrido localizado no “cruzamento da 

cultura, da pedagogia, da produção editorial e da sociedade”. O conteúdo e as 

atividades a serem realizadas pelo material didático estão entrelaçados com o que 

se quer e o que circula, obedecendo a critérios estabelecidos socialmente. Dessa 

forma, não se pode definir o LD apenas como um produto científico, uma vez que 

nenhum conhecimento é neutro e desprovido de ideologias. Assim, o autor de um 

livro influencia ao narrar, descrever aquilo que acredita ser relevante, retratando 

apenas um lado da história: para cada época, tem-se uma metodologia e política 

adequadas ao momento em que se vivencia.  

Segundo Oliveira et al. (1984), o LD surgiu, no século XIX, como um 

complemento à Bíblia, único livro aceito pelas comunidades e utilizado na escola. 

Apenas a partir de 1847, o LD passou a assumir um papel de relevância na 

aprendizagem e na política educacional. Os primeiros LDs, escritos para alunos das 

escolas de elite, procuravam complementar os ensinamentos não disponíveis nos 

Livros Sagrados. 
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Podemos considerar que a literatura didática no Brasil iniciou-se no século 

XVI por meio de cartas levadas pelo professor e pelos pais dos alunos para que as 

crianças aprendessem a ler, as famosas cartilhas, que eram utilizadas para também 

transmitir noções de catecismo (SILVA, 2000). No entanto, esse modelo de 

aprendizagem foi logo suprido por um ensino fundamentado nos livros de origem 

portuguesa, que continham pouca ou nenhuma relação com a realidade escolar 

brasileira. Então, era preciso criar livros que estivessem de acordo com o contexto 

social e educacional brasileiro, isso já era uma busca pela identidade nacional. 

As primeiras iniciativas editoriais no Brasil só ocorreram com a vinda da 

família real portuguesa, com a criação em 1808 do órgão oficial Imprensa Régia, que 

produziria materiais para a educação pública. No entanto, os materiais produzidos 

eram direcionados para os cursos criados por D. João VI, especialmente para a Real 

Academia Militar e também para cursos voltados para organização do aparelho 

administrativo do estado. Em 1822, com o fim do monopólio da Imprensa Régia no 

Brasil, editoras particulares assumiram a produção de LD no país. 

A trajetória do LD no Brasil surge como consequência da Revolução de 1930, 

devido à crise econômica mundial desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores 

de Nova Iorque em 1929, havendo um declínio no valor da moeda brasileira, 

tornando o livro importado mais caro e o produto nacional mais acessível (SILVA, 

2000). Com isso, foi criado um organismo específico para estabelecer as políticas do 

LD, o Instituto Nacional do Livro (INL). Esse Instituto pertencia ao Ministério da 

Educação (MEC) e foi subdivido em outros órgãos menores com o intuito de 

“planejar as atividades relacionadas com o livro didático e estabelecer convênios 

com órgãos e instituições que assegurassem a produção e distribuição do livro 

didático” (FREITAG et al., 1987, p. 6). O objetivo do INL era colaborar para a 

legitimação do LD nacional e, logo, ajudar na ampliação de sua produção.  

Em 1938, o LD entrou na pauta do governo quando foi instituída por meio do 

Decreto-Lei nº 1.006, de 30 de dezembro de 1938, a Comissão Nacional do Livro 

Didático (CNLD) “que estabeleceu condições para produção, importação e utilização 

do livro didático” (BATISTA, 2003, p. 65). Esta comissão tinha mais a posto de 

controle político-ideológico do que uma função didática (FREITAG et al., 1997). 

Encontra-se da seguinte forma, no Decreto-lei 1.006 de 1938:  
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Art. 2º Para os efeitos da presente lei, são considerados livros 
didáticos os compêndios e os livros de leitura de classe.  
§ 1º Compêndios são os livros que exponham, total ou parcialmente, 
a matéria das disciplinas constantes dos programas escolares.  
§ 2º Livros de leitura de classe são os livros usados para leitura dos 
alunos em aula. 
 

Crisóstomo (2013) complementa que, para a adoção dos LDs em todas as 

escolas do país, seria preciso uma autorização prévia do MEC, exceto os de nível 

superior. 

Além disso, no mesmo Decreto-Lei – Art. 9º –, é instituída a criação da 

Comissão Nacional do Livro Didático (CNLD), formada a princípio por sete pessoas, 

com preparo pedagógico e de valor moral, indicadas pelo Presidente da República. 

No entanto, não foram mencionados os quesitos que definiriam o que abarcaria tal 

preparo pedagógico e valor moral. Assim, competia à Comissão:  

 

a) examinar os livros didáticos que lhe forem apresentados, e proferir 
julgamento favorável ou contrário à autorização de seu uso;  
b) estimular a produção e orientar a importação de livros didáticos;  
c) indicar os livros didáticos estrangeiros de notável valor, que 
mereçam ser traduzidos e editados pelos poderes públicos, bem 
como sugerir-lhes a abertura de concurso para a produção de 
determinadas espécies de livros didáticos de sensível necessidade e 
ainda não existentes no país;  
d) promover, periodicamente, a organização de exposições nacionais 
dos livros didáticos cujo uso tenha sido autorizado na forma desta lei. 

 

Pode-se observar que a criação da CNLD possuía uma posição política e 

ideológica, que para não privilegiar a função pedagógica, e sim “verificar se os livros 

didáticos publicados seguiam os programas oficiais de ensino. Ela não examinava a 

qualidade dos livros, somente se expunham integralmente os programas” 

(CARVALHO, 2008, p. 3), já que seu papel era controlar os conhecimentos que o 

governo apreciava como o correto a se ensinar. Dessa forma, segundo Hallewel 

(apud Cassiano, 2007, p.19), 

 

essa comissão surgiu porque o Governo Vargas estava cada vez 
mais preocupado em controlar o conteúdo dos livros escolares, 
apesar disso o objetivo declarado dessa comissão foi apontado como 
um meio de evitar impropriedades e inexatidões factuais, nos livros 
didáticos. 
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Além disso, para CNLD os critérios estabelecidos pelo Decreto para 

aprovação ou não dos LDs, tais como serem escritos em língua portuguesa, 

utilização da norma culta e estarem de acordo com o sistema educacional vigente, 

tinham como finalidade inculcar sentimentos pela Pátria, construindo a identidade 

nacional e a aspiração pelo reconhecido em âmbito internacional.  

Em 1966, foi concretizado um acordo entre o MEC e a Agência Norte-

Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) que possibilitou a criação 

da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED). Essa comissão “Visava 

coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático” 

(BATISTA, 2003, p. 65) e pretendia disponibilizar, gratuitamente, 51 milhões de 

livros aos estudantes brasileiros no período de três anos. 

Entretanto, esta parceria foi apontada, por críticos da educação brasileira, 

como uma maneira de o poder americano influenciar ideologicamente no mercado 

do LD brasileiro, refletindo no processo educacional, uma vez que ao MEC e ao 

Sindicato Nacional de Editores de Livros (SNEL) competiria somente a 

responsabilidades de execução e aos órgãos técnicos da USAID todo o controle 

como ilustração, elaboração e distribuição (FREITAG et al., 1987). 

Neste momento, houve um aumento da produção do LD influenciado por dois 

fatores de ordem educacional: a formação rápida de docentes não os prepara para 

refletir sobre sua prática em sala de aula e a teoria pedagógica centrada nos 

recursos técnicos. Esse tecnicismo é um paradigma educacional que privilegiava os 

recursos materiais auxiliares na aprendizagem em detrimento do investimento em 

recursos humanos (D‟ÁVILA, 2008). 

Em 1971, a COLTED tem seu fim, juntamente com o término do convênio 

MEC/USAID. O Instituto Nacional do Livro (INL) passou a desenvolver o Programa 

do Livro Didático para o Ensino Fundamental (PLIDEF), assumindo as atribuições 

administrativas e de gerenciamento dos recursos financeiros.  Cinco anos depois, 

em 1976, o INL foi extinto e a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME) 

tornou-se responsável pelo cumprimento do PLIDEF. Por meio do decreto nº 77.107, 

de 4 de fevereiro de 1976, o governo começou a aquisição dos livros com recursos 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e com as 

contribuições dos estados. Contudo, os recursos foram insuficientes para atender 

toda a demanda de alunos do Ensino Fundamental da rede pública e a saída 

encontrada foi excluir do programa a grande maioria das escolas municipais. 
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Segundo Freitag et al. (1997), a teoria tecnicista encontrava-se no auge dos 

discursos sobre aprendizagem, e isto contribuía para restringir a papel docente e o 

aumento da produção de LD no país. 

Em 1983 foi criada a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), que 

incorporou o PLIDEF, com o objetivo de “[...] promover programas assistenciais aos 

estudantes para auxiliar o processo pedagógico” (CRISÓSTOMO, 2013, p. 19). No 

entanto, houve críticas, conforme salienta Freitag et al. (1997), que dentre as 

denúncias estavam a não distribuição dos LDs nos prazos estabelecidos, a pressão 

política das editoras e o autoritarismo na escolha dos livros. Já nesta época sugeriu-

se a participação docente na escolha dos livros e a ampliação do programa, com a 

inclusão das demais séries do Ensino Fundamental. É importante ressaltar que 

alguns estados já ofereciam aos seus professores a possibilidade de escolher seus 

LDs que utilizariam. 

Já em 1985, o Decreto nº 9.154, de 19 de agosto de 1985, substituiu o 

PLIDEF para o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) com o objetivo de 

estabelecer parâmetros para a avaliação e escolha dos manuais didáticos. Segundo 

Batista (2003, p. 66), o PNLD trouxe significativas mudanças para o cenário da 

política do LD, a saber: 



 indicação do livro didático pelos professores;  

 reutilização do livro, implicando na abolição do descartável, e 
aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção, 
visando à maior durabilidade e possibilitando a implantação de 
bancos de livros didáticos;  

 extensão da oferta aos alunos da 1ª e 2ª séries das escolas 
públicas e comunitárias (BATISTA, 2003, p. 66). 

 

De acordo com o autor, foi excluída a participação financeira dos estados e 

incidindo o controle de decisão a FAE, e garantindo o critério de escolha pelo 

professor. 

No entanto, foi a partir de 1997 que o Programa foi estendido e que as 

políticas do LD começaram a ser representadas pelo PNLD e financiadas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nesse mesmo ano, o 

MEC começa a distribuição de livros de Alfabetização, Ciências, Estudos Sociais – 

História e Geografia –, Matemática e LP para todos os anos do Ensino Fundamental.  
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Dessa forma, o PNLD tem como foco o Ensino Fundamental público, incluindo 

as classes de alfabetização infantil, e assegura a gratuidade dos livros. De acordo 

com o programa cada aluno tem direito a um exemplar das disciplinas de LP, 

Matemática, Ciências, História e Geografia, que serão estudadas durante o ano 

letivo. Aos estudantes do primeiro ano é destinada também uma cartilha de 

alfabetização. As propostas trabalhadas pelos LDs estão vinculadas com as teorias 

mais recentes em como o sociointeracionista, sociolinguística, letramento e PCN. 

O processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o PNLD, como é 

aplicado hoje, foi iniciado em 1996 e passou por vários aprimoramentos. Atualmente, 

a síntese da avaliação pedagógica pela qual passam os livros e as coleções 

distribuídas pelo MEC da Educação é apresentada no Guia do Livro Didático, 

distribuído às escolas e também disponível on-line. 

Observa-se que o desenvolvimento de políticas públicas que garantissem o 

acesso do LD ao estudante foi longo. E com a avaliação dos LDs, a qualidade tem 

melhorado a passos largos. A luta pela instituição do livro ao estudante é um direito 

que devemos aproveitar, mas não podemos nos esquecer de que livro exerce o 

papel que lhe é conferido no ato pedagógico, que, quando bem utilizado, é um forte 

instrumento de aprendizagem, amparado na figura do professor.  

Como garantidor institucional da qualidade dos LDs, baseada em critérios e 

princípios previamente estabelecidos, distribuídos em âmbito nacional, o PNLD faz 

jus a uma reflexão destacada para que tenhamos mais subsídios para discutir a 

prática pedagógica face ao livro didático. 

 

 

3.2 O Programa Nacional do Livro Didático 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) “é uma iniciativa do Ministério 

da Educação (MEC)” e tem como objetivos essenciais “a aquisição e a distribuição, 

universal e gratuita, de LDs para os alunos das escolas públicas do ensino 

fundamental brasileiro” (BATISTA, 2003, p. 25). Esse programa faz parte das 

políticas públicas para educação e serve para mostrar o tratamento dado pelas 

autoridades ao material de suporte na sala de aula. Em ciclos trienais alternados, o 

programa analisa, adquire e distribui livros de cada segmento: anos iniciais do 

Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Salvo os 
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livros consumíveis, os demais distribuídos serão utilizados e conservados pelo 

período letivo e serem devolvidos para uma nova utilização por outros alunos nos 

anos subsequentes. Dessa forma, os livros aprovados pelo PNLD tem uma vida útil 

de três anos. 

A questão do LD não está unicamente relacionada ao conhecimento imparcial 

e estático, mas, principalmente, a fatores culturais, de forma que a sociedade 

escolhe os conhecimentos considerados imprescindíveis de serem transmitidos, 

conforme o grupo social que o produz, depositando seu ponto de vista sobre o 

mundo. 

Essa relação entre ciência, cultura e didática admite distinguir o LD dos 

demais livros, pelas seguintes particularidades: 

 

1) Livro de consumo obrigatório, dirigido a um público cativo; 2) tendo 
um mercado diferente, o livro didático e outros tipos de livro diferem 
não apenas pelos tipos de público que visam, mas também pelo 
comportamento dos consumidores; 3) grande tiragem, nunca inferior 
a 50% do total dos livros produzidos anualmente no Brasil, segundo 
análises estatísticas sobre o volume de produção editorial (Anuário 
IBGE); 4) um livro genuinamente nacional pelo menos a partir de 
uma determinada época da história da produção nacional 
(OLIVEIRA, et. al. 1984, p. 21 e 22). 

 

Dessa forma, pode-se entender que o LD, além de um produto cultural, é 

também mercadológico, uma vez que necessita do trabalho de um conjunto de 

profissionais de diferentes áreas que, obedecendo às leis de mercado, criam um 

material que desperta interesse de seu público alvo. 

O Governo Federal cuida para que as questões mercadológicas não excedam 

os interesses pedagógicos, evitando um gasto desnecessário aos cofres públicos, 

tendo pouco ou nenhum serventia em sala de aula. Disponibiliza três programas 

para o controle da qualidade do LD: o PNLD, o Programa Nacional para o Ensino 

Médio (PNLEM) e o Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de 

Jovens e Adultos (PNLA). 

Atualmente, a comissão responsável pela avaliação dos LDs é a Comissão 

Especial de Recepção e Triagem (CRT), coordenada por quatro universidades: 

Universidade de São Paulo (USP), Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Pode-se observar que o controle, outrora feito em Brasília, 
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está se descentralizando e hoje é realizado por quatro universidades, sendo sua 

maioria na região Sudeste. Isto atesta que o LD atende aos interesses desta região, 

reproduzindo e valorizando suas peculiaridades, deixando as demais regiões sem 

representantes. No entanto, os LDs avaliados são para serem adotados em todo 

território nacional.   

Essa preocupação com a qualidade dos LDs começou em 1996. Antes disso, 

o MEC só se preocupava com a aquisição e a distribuição gratuita dos LDs 

escolhidos pelos professores e encaminhados às escolas. De acordo com Batista 

(2003), críticos já apontavam a insuficiência do material didático, porém, 

 

[...] em nenhum momento o Ministério vinha se propondo, direta e 
sistematicamente, a discutir a qualidade e a correção dos livros que 
adquiria e que buscava fazer chegar às mãos dos alunos e 
professores das escolas públicas do Ensino Fundamental.  
No entanto, estudos e investigações sobre a produção didática 
brasileira vinham, reiteradamente, desde meados da década de 
1960, denunciando a falta de qualidade de parte desses livros: seu 
caráter ideológico e discriminatório, sua desatualização, suas 
incorreções conceituais e suas insuficiências metodológicas. Vinham 
mostrando, também, que esses livros, muitas vezes de baixa 
qualidade, terminavam por constituir, para parte significativa da 
escola brasileira, o principal impresso utilizado por professores e 
alunos (BATISTA, 2003, p. 27-28). 

 

Mesmo sabendo que os LDs apresentavam problemas em sua estrutura, 

tanto conceitual quanto metodológica, os docentes ainda o utilizavam como fonte 

praticamente única e legítima de aquisição de conhecimento.  

Em 1993, o MEC, decidido a participar mais diretamente da qualidade do LD, 

oferece capacitação aos professores, com o intuito de oferecer maior conhecimento 

para escolher o LD a ser utilizado na sala de aula. Além disso, foi criada também 

uma comissão especializada com as seguintes funções: avaliar a qualidade dos 

livros mais solicitados ao Ministério e estabelecer critérios gerais para a avaliação 

das novas aquisições (BATISTA, 2003, p. 29). O resultado da avaliação, feita pela 

Comissão, mostra as principais inadequações contidas nos manuais didáticos 

utilizados e estabelece critérios mínimos para um LD de boa qualidade.  

As análises realizadas pela Comissão só se efetivaram a partir de 1996, 

quando o MEC estabelece como obrigatórias às avaliações dos LDs para o PNLD. 

Os resultados dessas análises foram publicados a partir do mesmo ano. Assim, 

foram analisados os livros de Português, Matemática, Ciências e Estudos Sociais 
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dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que formariam o PNLD de 1997. O 

resultado dessa análise originou nas seguintes categorias:  

 

 excluídos – categoria composta de livros que apresentassem 

erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceitos ou 
discriminações de qualquer tipo;  

 não-recomendados – categoria constituída pelos manuais nos 

quais a dimensão conceitual se apresentasse com insuficiência, 
sendo encontradas impropriedades que comprometessem 
significativamente sua eficácia didático-pedagógica;  

 recomendados com ressalva – categoria composta por aqueles 

livros que possuíssem qualidades mínimas que justificassem sua 
recomendação, embora apresentassem, também, problemas que, 
entretanto, se levados em conta pelo professor, poderiam não 
comprometer sua eficácia, e, por fim,  

 recomendados – categoria constituída por livros que 
cumprissem corretamente sua função, atendendo, satisfatoriamente, 
não só a todos os princípios comuns e específicos como também aos 
critérios mais relevantes da área (BATISTA, 2003, p. 31, grifos do 
autor).  

 

Após avaliações, os resultados dos livros inscritos no PNLD/1997 foram 

divulgados no Guia de Livros Didáticos, incorporado ao PNLD, para as editoras, 

autores, alunos, professores, com todos os LDs recomendados pelo MEC que 

tinham qualidades para serem adotados pelos docentes. Além disso, oportuniza ao 

docente escolher qual LD estaria em maior conformidade com sua clientela e com as 

diretrizes do projeto político pedagógico de sua unidade escolar. 

Ainda analisando apenas LD de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, foi 

inserida no PNLD/1998 os livros de alfabetização como cartilhas, pré-livros. Foi 

incluída também uma quinta categoria, a dos recomendados com distinção, que 

seriam manuais que de destacassem devido a propostas pedagógicas inovadoras, 

instigantes, e que se enquadrassem nos parâmetros exigidos pelo MEC. Para 

aprimorar o processo de escolha, o Ministério da Educação passou a publicar nos 

Guias resenhas dos livros recomendados com distinção e recomendados (com ou 

sem ressalvas) e, no final do catálogo, listou os não-recomendados. 

Em 1999, foram avaliados pelo PNLD os livros dos anos finais do Ensino 

Fundamental, antes denominado como 5ª a 8ª séries, em que foi eliminada a 

categoria dos não-recomendados. No PNLD 2000/2001, é incluída a distribuição de 

dicionários de LP para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 2002, o 

PNLD distribuiu LD em braille para estudantes com deficiência visual do ensino 
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regular de escolas públicas. Em 2004, por meio da Resolução nº 40, de 24/08/2004, 

ficou instituído:  

 

Art. 1º Prover as escolas do ensino fundamental das redes federal, 
estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como as escolas de 
educação especial públicas, comunitárias e filantrópicas, definidas no 
Censo Escolar, que prestem atendimento aos alunos portadores de 
necessidades especiais, com livros didáticos de qualidade, 
abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa, 
Matemática, Ciências, História, Geografia e dicionários, no âmbito do 
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (BRASIL, 2004, p.2).  

 

No ano de 2003, é criado o PNLD do Ensino Médio, distribuindo livros de LP e 

Matemática a todos os alunos de turmas regulares da rede pública de ensino.  

Ano após, em 2004, inicia-se a avaliação do LD para o Ensino Médio, no 

então PNLEM. No entanto, apenas os livros de Matemática e Português foram 

avaliados, e estes eram voltados para os alunos da 1ª série do Ensino Médio e 

distribuídos, em 2005, apenas para as regiões Norte e Nordeste. Também no PNLD 

de 2004, o MEC passou a distribuir dicionários de LP a todos os alunos do Ensino 

Fundamental e atlas geográfico aos alunos do segundo segmento e EJA.  

Já em 2006, o MEC expandiu a distribuição dos LDs de Língua Portuguesa e 

Matemática do Ensino Médio para âmbito nacional. Em 2007, o PNLDEM analisou e 

distribuiu LD de Biologia para todos os alunos do Ensino Médio. Além disso, passa a 

distribuir livros para alunos de turmas regulares, de Geografia, História e Química e, 

dicionários trilíngues de Português, Inglês e Libras para alunos surdos das escolas 

de Ensino Fundamental e Médio. Para os educandos portadores de necessidade 

auditiva, foram oferecidos cartilhas e livros de LP em libras e em CD-ROM.  

O MEC, em 2009, juntamente com o FNDE, inovou outra vez criando o PNLD 

de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), objetivando avaliar, adquirir e distribuir obras 

para todos os alunos do Ensino Fundamental do sistema educacional público e do 

Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Os livros seriam escolhidos em 2010 e 

chegariam às escolas para início do ano letivo de 2011.  

Em 2011, através da Resolução Nº 40, de 26 de julho de 2011, o MEC criou o 

PNLD Campo, com a finalidade de oferecer LD do 1º ao 5º ano às escolas públicas 

com classes multisseriadas ou turmas seriadas, com o objetivo de chegarem às 

escolas no ano letivo de 2013.  
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O PNLD/2012, o antigo PNLEM foi agregado ao Programa, foram distribuídos 

LDs para todas as disciplinas do Ensino Médio e acrescido pela primeira vez os 

livros de Língua Estrangeira (inglês e espanhol), Sociologia e Filosofia antes não 

oferecidos. Os livros de língua estrangeira foram oferecidos, também, aos alunos de 

anos finais do Ensino Fundamental.  

Em 2013, o MEC apresentou a primeira edição do PNLD Campo para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, que segundo o edital (2011, p. 27, apud BRASIL, 

2012, p. 9), “busca fomentar a produção de obras didáticas que superem o quadro 

atual das produções existentes” que foram consideradas como “alheias às Diretrizes 

Operacionais formuladas pelo Conselho Nacional de Educação para a Educação 

Básica das Escolas do Campo”. 

O PNLD 2014, para os anos finais do Ensino Fundamental, além dos LDs 

escolhidos, passou a distribuir conteúdo multimídia complementar aos livros. Dessa 

forma, a escola recebeu, junto com os LDs, os DVDs referentes a essas obras com 

seus respectivos conteúdos multimídia, que deverão ser reproduzidos para todos os 

alunos. Com isso, o MEC objetiva promover 

 

o acesso de professores e alunos às novas tecnologias e suas 
implicações para o processo de ensino e aprendizagem. 
Acompanhar a evolução tecnológica não é mais uma questão 
pessoal, e sim uma demanda da sociedade moderna (BRASIL, 2013, 
p. 5). 

 

Percebemos que as várias reformulações sofridas pelo PNLD trouxeram 

benefícios à educação brasileira, para um ensino de melhor qualidade por meio dos 

manuais didáticos, mas o Plano ainda necessita de outras mudanças. Assim, Batista 

(2003, p. 41) afirma que, 

 

[...] o Programa precisa sofrer reformulações. Seja em razão da 
própria dinâmica do processo de avaliação, aquisição e distribuição 
de livros didáticos, seja em razão das alterações ocorridas, nos 
últimos anos, no contexto educacional brasileiro, o Programa pode 
hoje ampliar suas ambições, de modo a contribuir, de maneira ainda 
mais decisiva, para a qualidade da educação brasileira (BATISTA, 
2003, p. 41). 

 

Vimos, portanto, que o PNLD ainda necessita de sofrer modificações para que 

a utilização dos LDs em sala de aula seja realizada de forma mais construtiva, 

levando o aluno a uma melhor aprendizagem. Constatamos, também, que o 
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Programa leva a uma cristalização de um modelo de manual didático, seguindo, 

geralmente, as mesmas abordagens de organização e sequências de atividades. 

 

 

3.2.1 PNLD e a variação linguística 

  

Tendo em vista a importância socialmente agregada ao LD e a diversidade 

linguística do Brasil, o programa PNLD também apresenta orientações para as 

editoras elaborarem suas coleções para participarem do programa. Segundo o 

PNLD/2014 (2013), compete ao ensino de língua materna dos anos finais do Ensino 

Fundamental,  

 

[...] aprofundar o processo de inserção qualificada do aluno na 
cultura da escrita, 
1. aperfeiçoando sua formação como leitor e produtor de textos 
escritos; 
2. desenvolvendo as competências e habilidades de leitura e escrita 
requeridas por esses novos níveis e tipos de letramento; 
3. ampliando sua capacidade de reflexão sobre as propriedades e o 
funcionamento da língua e da linguagem; 
4. desenvolvendo as competências e habilidade associadas a usos 
escolares, formais e/ou públicos da linguagem oral (BRASIL, 2013, p. 
15).  

 

A necessidade de se articular os conhecimentos gramaticais ao uso da 

linguagem não é algo novo nas discussões sobre o ensino de Língua Portuguesa. 

Na atual conjuntura, a expectativa do PNLD é a de que o ensino de gramática esteja 

cada vez mais articulado com as práticas sociais da linguagem, tornando o ensino 

menos descontextualizado e mais próximo do mundo do aluno. A qualidade de LD, 

conferido pelo programa, é para aqueles que organizam o ensino de LP atrelado nas 

noções de texto, considerada como a unidade mínima de ensino e com diversos 

tipos e gênero que circulam na sociedade, oferecendo definições e atividades de 

acordo com as necessidades e possibilidades de aprendizagem dos alunos, 

conforme recomenda os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Dessa forma, os LDs selecionados pelo programa devem trabalhar com os 

conhecimentos linguísticos objetivando levar o aluno a refletir sobre aspectos da 

língua e da linguagem importantes para o desenvolvimento, tanto da linguagem oral 

e da escrita quanto da capacidade de refletir sobre os fatos que envolvem a língua. 
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Por isso, os conteúdos e as atividades propostas pelo LD devem: 

 

1. abordar os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em 
situações de uso, articulando-os com a leitura, a produção de textos 
e o exercício da linguagem oral; 
2. considerar e respeitar as variedades regionais e sociais da língua, 
promovendo o estudo das normas urbanas de prestígio nesse 
contexto sociolinguístico; 
3. estimular a reflexão e propiciar a construção dos conceitos 
abordados (BRASIL, 2013, p. 19). 

 

Observando as orientações descritas, constatamos que a sugestão didático-

pedagógica mencionada pelo PNLD é compatível com o que propõe os PCN, com o 

emprego de situações de uso da língua para a análise e a reflexão linguística, de 

acordo com as necessidades das atividades propostas, como leitura, produção de 

texto e oralidade.  

A expectativa do PNLD, observando os critérios que incidem sobre o ensino, 

é uma renovação das práticas tradicionais para uma abordagem mais reflexiva. 

Nesse sentindo, os conhecimentos linguísticos têm sido considerados pelo comitê 

avaliador, formado por professores de quatro instituições públicas de Ensino 

Superior, como um eixo de ensino que envolve diversos aspectos e níveis 

linguísticos abordados na gramática tradicional. Além disso, a própria terminologia 

utilizada indica essa concepção mais vasta ultrapassando o que tradicionalmente foi 

incorporado em torno da gramática normativa, ao considerar os conhecimentos 

sobre texto, gêneros e discurso, proposto pelas correntes dos estudos linguísticos. 
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4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Na formação dos futuros profissionais do curso de licenciatura em Letras, 

existe uma discussão sobre a formação do professor de LP, que envolve tanto 

questões gerais da docência, enquanto profissão, quanto o domínio específico 

relativo à compreensão dos fenômenos próprios da linguagem e às perspectivas de 

seu ensino de Língua Portuguesa. 

De acordo com o parecer Câmara de Educação Superior (CES) 492/2001 

publicado pelo MEC, o objetivo do curso de Letras é:  

 

[...] formar profissionais interculturalmente competentes, capazes de 
lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, 
nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na 
sociedade e das relações com o outro. 
Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em 
Letras deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam 
objeto de seus estudos, em termos de sua estrutura, funcionamento 
e manifestações culturais, além de ter consciência das variedades 
linguísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir teoricamente sobre 
a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender 
sua formação profissional como processo contínuo, autônomo e 
permanente. (...) O profissional deve, ainda, ter capacidade de 
reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos 
linguísticos e literários (BRASIL, 2001, p. 30). 

 

De acordo com esse documento, o profissional de LP deve ter, ao sair dos 

bancos universitários, consciência e discernimento para compreender o 

funcionamento da língua, assim como entender que sua formação não terminou, que 

precisa fazer parte de um contínuo processo de capacitação, para não cair em 

discursos repetitivos e desgastados pela ação da própria ciência. Ainda de acordo 

com esse parecer, o curso de Letras deve colaborar para o desenvolvimento, dentre 

outras atividades, das seguintes competências e habilidades: 

 

 domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua 
estrangeira, nas suas manifestações oral e escrita, em termos de 
recepção e produção de textos; 

 reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno 
psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e 
ideológico; 

 visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas 
investigações linguísticas e literárias, que fundamentam sua 
formação profissional; 
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 preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica 
do mercado de trabalho; 

 percepção de diferentes contextos interculturais; 

 utilização dos recursos da informática; 

 domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos 
de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio; 

 domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a 
transposição dos conhecimentos para os diferentes níveis de ensino 
BRASIL, 2001, p. 30) . 

 

No entanto, parece que não é isso que se observa nos cursos superiores, 

tanto particulares quanto públicos. Segundo Bagno (2013a), esse futuro profissional 

não tem o contato devido com a ciência da linguagem e sua história, não conhece a 

tradição gramatical e outros elementos importantíssimos para sua vida profissional.  

 

somos obrigados a ministrar, como professores, e a cursar, como 
estudantes, disciplinas totalmente irrelevantes para a formação 
docente e, ao mesmo tempo, deixamos de lado todo um conjunto de 
teorias e práticas de primeiríssima necessidade para que alguém que 
se forme em “Letras” possa trabalhar em conexão com o que se 
espera, hoje, de uma professora de língua (BAGNO, 2013a, p. 26). 

 

Muitos desses profissionais vão para as escolas sem saber exatamente o que 

fazer, pois muitas vezes não possuem os elementos teóricos básicos para estarem 

exercendo a profissão em que se formaram. Sabemos que, hoje, os estudantes do 

curso de Letras precisam acumular uma grande quantidade de conhecimentos, mas 

espera-se que, basicamente, sejam capazes de construir uma postura crítico-

reflexiva em relação à gramática normativa. Para tanto, é necessário que eles 

saibam gramática para poder avaliar as incoerências na forma como os conteúdos 

são apresentados e os problemas de ordem teórico-metodológicos. 

 

Parece-nos, pois, razoável supor que o professor universitário tem de 
traçar dois objetivos básicos em sua prática pedagógica: 1) ensinar 
aos estudantes gramática tradicional e 2) ensiná-los a criticá-la (o 
que depende do ensino de uma perspectiva científica sobre a língua). 
É durante o trabalho em que os estudantes são levados a 
desenvolver uma consciência crítica sobre as lições da gramática 
normativa que o professor universitário poderá apontar-lhes 
caminhos teóricos alternativos (RODRIGUES & CECILIO, 2013, s/p). 

 

No momento de sua formação, os estudantes de Letras também deverão ser 

levados a entender a incoerência entre o ensino de gramática e os objetivos que se 

almejam, pois se esquecem de que se ensina português para falantes nativos e 
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dominantes dessa língua. Dessa forma, precisarão se convencer de que o ensino 

proposto somente pela gramática normativa não levará seus futuros alunos a 

desenvolverem sua competência comunicativa. 

Infelizmente, ainda há professores de LP formados hoje que, por não 

conhecerem as teorias de sua disciplina, acabam por reproduzir um discurso 

tradicionalista e, por consequência, admitem materiais de apoio nesta mesma 

categoria, que não ajudam o aluno a entrarem em contato com o mundo da língua. 

Nessa tentativa de atendimento na prática escolar de implantar as novas teorias 

linguísticas, Bagno (2007b) adverte que 

 

[...] quando se sai da esfera acadêmico-científica e se entra na sala 
de aula da grande maioria das escolas brasileiras, o que ainda se 
encontra é uma prática pedagógica de ensino de língua que revela 
pouca ou nenhuma influência das novas perspectivas de abordagem 
do fenômeno da linguagem (BAGNO, 2007b, p.14). 

 

A partir dessa realidade, surge a necessidade de ofertar, aos profissionais da 

educação, capacitações para reformulação e adequações dos conteúdos com 

reconhecimento profissional, para não dar margem a erros e equívocos no processo 

de ensino.  

 

 

4.1 A educação linguística na formação docente 

 

Sabe-se que a escola vem desempenhando um importante papel na formação 

do cidadão, ao proporcionar aos alunos a reflexão e, a partir daí, a construção de 

seu conhecimento. No caso da disciplina de LP, “eles são levados a desenvolver 

competências e habilidades relacionadas à reflexão e uso crítico da linguagem” 

(LUNA, 2012, p. 2). Isso porque, graças a esse processo de desenvolvimento 

previsto para a disciplina, o aluno deveria ser capaz de se fazer falante diante das 

diversas situações comunicativas que ocorrerão no decorrer de sua vida. 

Com o surgimento da Linguística, previram-se inovações para o ensino de LP, 

no intuito de que se incorporasse, na prática docente, uma concepção interativa de 

linguagem, de reconhecimento do sujeito do discurso e da heterogeneidade 

linguística dos alunos das classes populares (CYRANKA, 2011). No entanto, 

Sacristán (2000) afirma que 
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As condições atuais da realidade impõem aos professores acudir a 
pré-elaborações do currículo para seu ensino, que se podem achar 
na tradição profissional acumulada e nos agentes externos que lhes 
ofereçam o currículo elaborado. A debilidade da profissionalização 
dos professores e as condições nas quais desenvolvem seu trabalho 
fazem com que os meios elaboradores do currículo sejam como 
dispositivos intermediários, essenciais e indispensáveis no atual 
sistema escolar. Esta é a função capital que os meios didáticos 
cumprem, mas sobretudo os guias didáticos e os livros-textos, que 
são os autênticos responsáveis da aproximação das prescrições 
curriculares aos professores (SACRISTÁN, 2000, p. 149). 
 

Observa-se, então, que esse desenvolvimento comunicativo que todo 

indivíduo deveria portar, ao sair dos bancos escolares, mais de onze anos depois de 

sua entrada, não é atendido com destreza. E o professor acaba sendo o responsável 

por essa desventura, pois, segundo Sacristán, é o docente a figura principal no 

processo de mediação escolar. Podemos observar que, por vezes, o docente de LP, 

no decorrer de sua vida acadêmica, não recebe uma formação adequada para 

lecionar, baseada nas perspectivas da Linguística. 

Não podemos deixar de nos preocupar com o caráter comunicacional que o 

homem tem em sua essência, pois foi pela linguagem que ele se tornou um ser 

individualizado no meio, tornando-o organizado e diferenciado. A importância que a 

linguagem tem na vida do homem social é impar e desenvolvê-la tornou-se uma 

necessidade para a vida em sociedade. Travaglia (2003, p. 11) conclui que “a língua 

é necessária e fundamental para o entendimento entre os seres humanos (com 

todas as consequências que daí advém, inclusive a paz) e a manutenção da 

humanidade (em todos os sentidos deste termo) enquanto tal”. 

Nessa perspectiva, deve-se ter como professor reflexivo aquele profissional 

que (re)pensa a língua e que leva seus alunos à reflexão de seu uso. No entanto, 

pode-se observar que isso não tem sido feito. 

A educação brasileira passa por momento de angústia, alunos do Ensino 

Fundamental e Médio não conseguem ler e compreender textos de modo satisfatório 

e a comprovação disso é os resultados comprometidos dos exames oficiais do MEC, 

como o Enem e a Prova Brasil. Obviamente não existe apenas um culpado, pois as 

causas desses resultados são diversas.  

Ilari (1997, apud Cyranka, 2011) confirma que as ideias postuladas pela 

Linguística deveriam ter provocado intensas alterações nos costumes dos docentes 

de língua materna, mas conclui que isso não ocorreu. O autor esperava que a 
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Linguística provocasse uma revolução do chamado “ensino gramatical” e suas 

análises sintáticas e morfológicas e que proporcionasse no aluno a 

 

[...] experiência dos vários níveis e registros de fala; [...] que os 
conteúdos a serem ensinados incluíssem explicitamente os 
elementos típicos da expressão falada e que o ensino tirasse o maior 
proveito possível da ligação ente a situação da fala, proporcionando 
exercícios autênticos (ILARI, 1997, p.102-103 apud CYRANKA, 
2011, p. 25). 

 

Pouco se concretizou das suspeitas de Ilari: o professor de LP ainda leciona 

na norma-padrão, evidenciando um abismo entre os estudos propostos pelas 

academias e a prática escolar. Apesar das inovações trazidas pela ciência da 

linguagem, a prática continua seguindo a tradição, repetindo velhos conceitos e 

ignorando as novas descobertas. Ribeiro (2004) alerta que: 

 

Se pensarmos que este início de século caracteriza-se pela 
industrialização, pela tecnologia e pela globalização, podemos 
afirmar que o cidadão do futuro, mais ainda do que o do presente, 
deverá ser aquele capaz de lidar com um número bastante grande e 
diversificado de informações e que, portanto, caberá à escola o 
fundamental papel de permitir a emergência de sujeitos críticos, 
capazes de descobrir, investigar e, principalmente, articular 
informações (RIBEIRO, 2004, p. 120). 

 

Muito mais do que hoje, os futuros indivíduos ativos socialmente deverão ter 

que lidar com um número muito maior de informações e ter a capacidade de saber, 

além de opinar, de inferir, criticar e articular conhecimentos diversos para serem bem 

sucedidos. Diante disso, Ribeiro (2004) indaga se a escola está preparada para 

desempenhar esta função, se os professores poderão ser os agentes para a 

construção dos cidadãos do/para o futuro, qual a importância dos cursos de 

licenciatura na formação desses docentes e se o Ensino Superior, por meio dos 

cursos de licenciatura, poderá representar o motor responsável pela geração de tais 

agentes sociais. 

Desde a abertura da escola para as classes desprestigiadas, diante da crise 

que se instaurou no sistema educacional, até hoje, pesquisas foram feitas, livros 

publicados, congressos e eventos realizados, cursos de capacitação e 

aperfeiçoamento oferecidos aos docentes de LP para que pudessem ministrar uma 
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prática distinta àquela dada aos filhos dos trabalhadores nas escolas brasileiras. 

Porém,  

 

as poucas alterações no cotidiano das aulas de Português nos 
ensinos fundamental e médio não foram suficientes para desarraigar 
a crença dos alunos falantes de variantes não-padrão de que os seus 
conhecimentos linguísticos não são piores em relação àqueles 
dominados por falantes das variedades prestigiadas socialmente. 
Pelo contrário, a escola tem apenas reforçado este mito. Não 
bastasse isso, há ainda certos meios de divulgação e certos 
profissionais que, se considerando donos da verdade, apregoam ser 
o povo ignorante por não dominar a norma padrão da Língua 
Portuguesa, o que vem reiterar a opinião de grande parte da 
população (RIBEIRO, 2004, p. 121). 

 

Ainda segundo a autora, os cursos de formação de professores, 

principalmente o de Letras, são coautores ativos na roda do fracasso escolar, pois 

têm sido incapazes ao lidar com as crises da linguagem, tal como aconteceu com a 

própria escola em meados do século passado. Houve, também, um aumento na 

oferta de cursos de Letras sem dar ao futuro docente qualquer qualificação, isso 

graças ao crescimento desenfreado de faculdades privadas que oferecem cursos de 

curta duração (CYRANKA, 2011). Alguns ainda insistem em ter uma prática 

conteudista, deixando ou excluindo atividades relativas à prática como docente de 

LP e acabam por corroborar para que o curso de Letras seja um ponto crucial de um 

círculo vicioso que contribui para o fracasso em todos os níveis de escolaridade. 

 

[...] sem material de apoio às práticas pedagógicas para trabalhar a 
diversidade linguística dos alunos e sem uma preparação do 
professor para ensinar a língua dentro da concepção dialógica da 
linguagem, fica um grito de socorro no ar. Como se isso tudo não 
bastasse, a falta de formação continuada dos professores em serviço 
constitui-se um dos maiores entraves para a sua qualificação 
profissional, pois não têm contato com as inovações que ocorrem 
nos estudos linguísticos e na pesquisa acadêmica (CYRANKA, 2011, 
p. 26). 

 

Dessa forma, pensar que uma transformação no ensino de língua materna 

pode se dar apenas no Ensino Fundamental e Médio sem que tenha uma 

reconstrução, alteração e inovação dos cursos de Letras referente aos seus 

objetivos, práticas e metodologias, 
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é querer eximir os linguistas e professores dos referidos cursos da 
responsabilidade pelo sucesso e/ou insucesso do ensino de 
Português em todos os níveis. O fracasso do ensino de Português 
nos ensinos fundamental e médio tem sido justificado de diversos 
modos. No entanto, são poucos aqueles que atribuem aos cursos de 
Letras parte da responsabilidade pelo fracasso, a maioria atribui 
somente a questões de ordem extra-escolares (sócio-econômicas, 
culturais e históricas) ou aos professores e alunos destes níveis toda 
a culpa pelo insucesso escolar (RIBEIRO, 2004, p. 123). 

 

A justificativa pelo insucesso do aluno na escola é atribuída à ordem diversa, 

inclusive de incompetência do próprio diante dos conteúdos. No entanto, não é 

levado em conta, como nos afirma Soares (1989), que há uma disparidade entre a 

linguagem do aluno e a linguagem da escola. Além disso, os docentes não estão 

preparados para agir de maneira adequada e produtiva diante dessa diversidade. A 

consequência são professores ainda mais despreparados, alunos mal formados e 

sociedade mal servida. 

No entanto, a escola ainda dá prioridade à gramática normativa da língua, 

salvo raras exceções e, devido à distância entre o que se ensina e o que se usa 

cotidianamente que ocorre a rejeição dos alunos pelas aulas de LP, que passam a 

assimilar o ensino da língua como o ensino gramatical (CYRANKA, 2011). 

A autora ainda afirma que essa prioridade do ensino escolar da gramática 

normativa, revela uma “concepção de linguagem e de língua ultrapassada que a 

escola insiste em reproduzir”, e também “a falta de definição dos objetivos da 

disciplina, pois a língua não é um sistema de nomenclaturas” (p. 27). 

Mas se são visões ultrapassadas, por que ainda estão repercutindo dentro do 

ambiente escolar? Não deveríamos, como nas demais áreas do conhecimento, 

lançar mão das descobertas mais recentes para ensinarmos as futuras gerações? 

 

 

4.2   A importância da educação linguística para o ensino  

 

Como dissemos no primeiro capítulo, o homem se distinguiu das demais 

espécies, dentre outras características, pela sua capacidade de usar códigos 

elaborados para se comunicar. E, desde então, devido às necessidades, estamos 

num continuum processo de (re)elaboração desses códigos, para que a 

comunicação continue sendo feita, independentemente do tempo e do lugar. Hoje, 
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conseguimos conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo em tempo 

real, tanto em linguagem falada quanto a escrita. Isso parece fantástico. E realmente 

é, pois a língua, apesar de todas as inovações tecnológicas, ainda é o cerne do ser 

humano, ainda é fundamental para uma comunicação competente e eficaz na 

sociedade. 

Devido a esse caráter ímpar que desempenha socialmente, é imprescindível 

que saibamos nos comunicar nas máximas possibilidades existentes, 

independentemente da modalidade. Precisamos saber adaptar nossa linguagem a 

todas as situações que aparecerem. 

Por isso que  

 

[...] uma educação linguística é necessária, importante e 
fundamental para as pessoas viverem bem em uma sociedade e na 
cultura que se veicula por uma língua e configura essa língua por 
meio de um trabalho sócio-histórico-ideológico que estabelece tantos 
os recursos da língua como regularidades a serem usadas para 
comunicar quanto os significados/sentidos que cada recurso é capaz 
de pôr em jogo em uma interação comunicativa (TRAVAGLIA, 2003, 
p. 23, grifos do autor). 

 

Diante das várias e incontáveis situações que encontramos no cotidiano, 

saber usar o recurso da língua de maneira satisfatória e compreender 

adequadamente as mensagens enviadas por outros, devem fazer parte da nossa 

sociabilidade. Por isso, é importante sabermos usar nossa língua em sua qualidade 

máxima. 

Baseamo-nos na definição proposta por Travaglia (2003) de educação 

linguística que, 

 

[...] deve ser entendida como o conjunto de atividade de 
ensino/aprendizagem, formais ou informais, que levam uma pessoa a 
conhecer o maior número possível de recursos da sua língua e a ser 
capaz de usar tais recursos de maneira adequada para produzir 
textos a serem usados em situações específicas de interação 
comunicativa para produzir efeito(s) de sentido pretendido(s) 
(TRAVAGLIA, 2003, p. 26). 

 

Esse conhecimento linguístico nos permite saber adaptar a nossa linguagem, 

independente da modalidade, ao maior número possível de contextos 

comunicacionais, desde os mais monitorados, onde precisamos usar uma linguagem 

mais formal, até aos menos monitorados, em conversas com pessoas mais 
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próximas. Um contexto de interação comunicacional requer recursos específicos 

para se efetivar a comunicação.   

É exatamente isso que propõe a educação linguística: preparar os indivíduos 

para agir linguisticamente de forma adequada em cada circunstância comunicativa, 

utilizando recursos próprios para dada situação, possibilitando o desenvolvimento da 

competência comunicativa, objetivo principal do ensino de LP dos anos finais do 

Ensino Fundamental, trazida pela Linguística. 

A linguagem está inserida em nosso mundo desde o nosso nascimento. O 

meio social em que vivemos é o responsável por nos iniciar no aprendizado 

linguístico, tornando-nos aptos para uso de uma das variantes da língua. Esse 

aprendizado acontece de maneira natural, como se aprende a caminhar. 

Depois de um tempo, a criança ingressa em outra comunidade social, a 

escola. Diferentemente de outras disciplinas, a criança não precisa ser iniciada em 

língua materna, pois ele já a dominada, na maioria das vezes de forma eficiente. 

Segundo Ilari e Basso (2006), a criança chega à escola com várias formas de 

competência, sendo esta a matéria-prima com que o professor trabalha. 

 

Idealmente, essa matéria-prima precisa ser trabalhada de modo que 
a criança possa usá-la para realizar da maneira mais eficaz possível 
todas as funções próprias da língua: expressar sua personalidade, 
comunicar-se de maneira eficaz com os outros, elaborar conceitos 
que permitam organizar a percepção do mundo, fazer da linguagem 
um instrumento do raciocínio e um objeto de fruição estética (ILARI e 
BASSOS, 2006, p. 230-231). 

 

A partir da entrada da criança na escola, as competências que já estavam em 

processo de desenvolvimento, passarão a ser o trampolim para o aperfeiçoamento 

de outras habilidades e competências. Dessa forma, fica para a escola a maior parte 

da responsabilidade de propiciar, à criança, a educação linguística.  

Travaglia (2003) alerta que a educação linguística não pode ser vista apenas 

como ensino de metalinguagem e de teorias linguísticas. Apesar de serem 

importantes para a compreensão de como a língua é e funciona, devem ser 

encarados como um auxílio no processo linguístico. Dessa forma, ainda segundo o 

autor, o objetivo da educação linguística é a “discussão de como cada tipo de 

recurso da língua e como cada recurso em particular pode significar dentro de um 

texto” (2003, p. 28). 
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A educação linguística formal, promovida pela escola, também é importante 

para que os indivíduos utilizem a língua sem problemas de adequação da linguagem 

ao contexto comunicacional. No entanto, essa educação linguística, motivada para 

ampliar a competência comunicativa do aluno, não tem ocorrido na prática escolar. 

Ilari e Bassos (2006) afirmam que a escola 

 

[...] tem-se preocupado em criar no aluno uma outra competência 
linguística que, supostamente, coincide com a competência 
linguística das classes mais cultas. Para isso, tem trabalhado 
principalmente no sentido de acostumar os educandos a monitorar 
de maneira consciente seu próprio desempenho linguístico, 
investindo em duas estratégias principais: a sistematização 
gramatical, que na maioria dos casos se confunde com o ensino de 
uma nomenclatura, e a análise (particularmente, sintática) de 
sentenças mais ou menos descontextualizadas (ILARI e BASSOS, 
2006, p. 231). 

 

Por conta dessas estratégias, os professores acabam por acreditar que o 

mais importante do processo de ensino-aprendizagem é justamente o ensino 

metalinguístico, com o apontamento de deslizes ortográficos ou sintáticos. 

Apesar do reconhecimento dos PCN das variedades linguísticas e de sua 

relevância para o desenvolvimento linguístico do indivíduo, isso ainda não se efetiva 

na prática, tanto na postura do professor, que muitas vezes não consegue identificar 

as melhores metodologias para atingi-lo, quanto pelos LDs, que para serem 

adotados acabam por abarcar a variação linguística, na maioria das vezes, de 

maneira insuficiente ou como mais um conteúdo a ser ministrado. Tanto uma 

situação quanto a outra limitam o processo de desenvolvimento da educação 

linguística do aluno, que é levado a crer que sua forma de falar não se enquadra na 

forma estabelecida como a certa pela escola e que, portanto, não sabe falar 

português. Essa constatação errônea, inferida pelo aluno, faz com que o ensino de 

LP seja considerado difícil, propiciando o levantamento de mais barreiras para a 

ampliação da sua competência comunicativa.  

 

 

4.3 Por uma perspectiva Sociolinguística no ensino de Língua Portuguesa 

 

Para Bortoni-Ricardo (2014, p. 157), a Sociolinguística “é a ciência que 

nasceu preocupada com o desempenho escolar de crianças oriundas de grupos 
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sociais ou étnicos de menor poder econômico e cultura predominantemente oral”. 

Desde a década de 60, com a constituição da Linguística e da Sociolinguística como 

ciência, que a escola se tornou alvo de um olhar como a instituição que formaria 

cidadãos competentes linguisticamente no uso da língua materna. Muito antes de 

ser considerada ciência autônoma e interdisciplinar, vários linguistas, como Meillet e 

Bakhtin, já desenvolviam seus trabalhos preocupados justamente com o contexto 

sociocultural e com a comunidade dos indivíduos envolvidos.  

Cyranka (2011) afirma que Labov em seus estudos já chamava a atenção 

para o papel do professor e da escola no processo de aquisição do inglês standard. 

Ainda segundo a autora, foi Soares, em seu livro Linguagem e escola: uma 

perspectiva social (1989), que iniciou essa discussão no Brasil ao refletir sobre as 

causas do fracasso escolar vinculadas ao desprestígio da variedade linguística dos 

alunos nas escolas públicas brasileiras.  

O desenvolvimento da Sociolinguística foi pautado em dois princípios: o do 

relativismo cultural, que preconiza que nenhuma língua ou variedade de língua pode 

ser considerada inferior; e a heterogeneidade linguística inerente e sistemática, 

demanda que toda língua natural é marcada pela variação (BORTONI-RICARDO, 

2014). 

Na teoria, baseados nestes dois princípios, não haveria dúvidas sobre a 

importância das variedades linguísticas e seu uso. No entanto, na prática, não é isso 

que observamos nas escolas e na sociedade brasileira. 

No Brasil, somente a partir da década de 70, a Linguística passou a fazer 

parte do currículo dos cursos de Letras, aplicadas ao ensino de língua materna, 

oportunizando aos futuros professores uma reflexão crítica sobre a natureza 

variacional da língua e condições de orientarem sua prática escolar dentro de 

critérios científicos. Dessa forma, a Sociolinguística, ciência que estuda a língua em 

seu contexto social de uso, alerta a escola sobre a necessidade de uma abordagem 

heterogênea da língua, sobretudo, conforme vimos nos capítulos anteriores, devido 

à democratização do ensino ter trazido para os bancos escolares crianças de outros 

estratos sociais.  

No entanto, além dos problemas de deficiência na educação brasileira, outros 

problemas surgiram decorrentes de argumentos inconsistentes erguidas por leituras 

rápidas e pouco preocupadas de textos técnicos da Sociolinguística. A principal 

delas, conforme aponta Bortoni-Ricardo (2014, p. 158) “é a crença de que não 
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deveriam os professores intervir na correção dos chamados erros gramaticais”. Isso 

porque, ainda de acordo com a autora, os linguistas diziam que as variantes não-

padrão que estão presentes na língua não são consideradas como erros, mas 

diferenças que foram produzidas na modalidade oral e em situações não 

monitoradas; e a escola concluiu que, se não são erros, não precisam ser corrigidas, 

para não se criar insegurança linguística nos alunos. 

No entanto, quando a escola não cumpre seu papel de auxiliar seus alunos na 

compreensão de adequação da língua, a sociedade critica tudo o que considera o 

chamado “erros de português”: 

 

Os alunos que não receberem avaliação de seus professores quanto 
ao que falaram ou escreveram, respeitando (ou não) os preceitos 
gramaticais consagrados e louvados no Brasil, estarão sujeitos a 
críticas e estigma social. Têm professores, portanto, de ficar alerta à 
produção linguística de seus alunos em sala de aula, promovendo os 
ajustes necessários, de forma sempre muito respeitosa, nos termos 
de uma pedagogia culturalmente sensível (BORTONI-RICARDO, 
2014, p. 159). 

 

Cyranka (2011, p. 129), também ressalta que “o critério de certo e errado em 

linguagem não é absoluto, e isso deve ser reconhecido e adotado pela escola, para 

evitar a rejeição, pelos alunos, justamente daquela variedade que ela pretende 

ensinar”. Se o professor não alerta sobre o uso indevido ou inadequado de um 

determinado termo, o aluno continuará a usá-lo, podendo criar uma espécie de muro 

bloqueando a variedade que se deseja ensinar. 

É interessante ressaltar que a variação linguística existe não apenas de 

indivíduo para indivíduo, mas também e principalmente na linguagem e na alteração 

que esse indivíduo faz da língua em situações como, adaptação de acordo com o 

ouvinte/interlocutor do ato comunicacional; contexto social onde estão inseridos os 

interlocutores; e, tópico discursivo (LABOV, 2008). Segundo Labov (2008), não há 

indivíduos que se apresentem com um único estilo linguístico, todos apresentam 

variação fonológica e sintática, no entanto crianças e pessoas mais velhas possuem 

uma média menor de escolhas, uma vez que têm participação social reduzida ao 

serem confrontadas com outros indivíduos que possuem uma rede social mais 

ampla. 

No âmbito educacional, desde a publicação dos PNC (1998), há o 

reconhecimento das variações linguísticas e a recomendação para que o professor 
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não veja apenas como erro, mas sim como um meio para auxiliar o aluno na 

ampliação de sua competência comunicativa. Para isso, segundo Coan e Freitag 

(2010), o professor teria que reconhecer, avaliar e trabalhar com três regras: 

 

do Tipo I: regras utilizadas em todos os estilos; do Tipo II: regras nas 

quais uma forma é vista como arcaica, em final de processo de 
mudança; do Tipo III: regras prescritivas (diga isso, não diga aquilo). 
A correção não pode ensinar um novo tipo de regra, mas fornecer 
uma variante a ser usada em situações formais. Além disso, deve o 
professor ensinar a significância social das diferenças, já que 
crianças e jovens percebem diferenças entre sua linguagem e a do 
professor ou da escola, mas sabem pouco sobre significação social 
ou estilística (COAN & FREITAG, 2010, p. 179, grifos dos autores). 

 

A escola não pode ignorar que existem diferenças sociolinguísticas na 

sociedade, devendo estar conscientes, dessa forma, de que existe mais de uma 

maneira de dizer a mesma coisa. Por isso, a escola precisa instigar o uso criativo e 

competente da língua. Essa postura respeitosa e comprometida no tratamento das 

diferenças linguísticas é um compromisso que precisa ser adotado pelos professores 

que se sentem empenhados com uma educação que leve seus alunos a um uso 

consciente e sem traumas da língua. Cyranka (2011) confirma que:  

 

Enquanto a escola não reconhecer a legitimidade dos diferentes usos 
linguísticos, desde que adequados às situações de produção; 
enquanto não se eliminar o policiamento obsessivo em favor de uma 
variedade linguística que nem o próprio professor é capaz de 
sustentar em todos os momentos de sua aula; enquanto os princípios 
da Sociolinguística não se tornarem o fundamento de uma educação 
linguística na escola, o Brasil continuará, sem dúvida, amargando 
resultados tão ruins nas avaliações não apenas das próprias escolas, 
como também nas institucionais como SAEB, Prova Brasil, PISA, 
etc., no que diz respeito ao reconhecimento, por parte dos alunos, da 
variedade culta da língua portuguesa e à capacidade de utilizá-la 

para ler e escrever (CYRANKA, 2011, p.130). 
  

Por isso, Bagno (2013a) chama de reeducação sociolinguística, por não está 

relacionado a “certo” ou “errado”, mas de uma educação nova que parte daquilo que 

o indivíduo já sabe: que é falar bem sua língua materna. Neste ponto, o autor 

também alerta que antes do aluno, os professores precisam passar por essa 

reeducação: 
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Um/a profissional da educação em língua materna não pode 
compartilhar das mesmas ideologias arcaicas e preconceituosas 
sobre a língua que circulam no senso comum, se de fato quiser se 
engajar numa prática docente libertadora e democratizadora 
(BAGNO, 2013a, p. 179). 
 

Esse profissional bem preparado e reeducado linguisticamente será capaz de 

analisar criticamente os materiais didáticos, reconhecendo suas qualidades e 

deficiências, sem receio de se arriscar e propor tarefas que contribuirão para o 

desenvolvimento linguístico de seus alunos. 

Bagno (op. cit.) ainda salienta algumas implicações da reeducação linguística 

ao trabalho docente: 

 Promover a autoestima linguística dos alunos, afirmando que eles 

sabem falar português e que a escola vai auxiliar no desenvolvimento 

ainda mais desse saber; 

 Levar o aluno a conscientização de que existe na sociedade uma 

escala de valores com relação aos usos da língua: algumas variedades 

linguísticas são consideradas mais “bonitas” e “certas” que outras; 

 Garantir que os alunos tenham acesso a outras formas de falar e de 

escrever, ampliando seu o repertório comunicativo, tendo à sua 

disposição mais opções de uso, que poderão ser utilizadas de acordo 

com as necessidades de interação; 

 Conscientizar o aluno de que a língua é utilizada como elemento de 

promoção social e também de repressão e discriminação; 

 Trabalhar para a inclusão íntegra dos alunos na cultura letrada, por 

meio de práticas de letramento. 

 Promover o reconhecimento da heterogeneidade linguística como uma 

riqueza cultural, ao lado de outras diversidades culturais e até mesmo 

da biodiversidade natural. 

Sem dúvida, parece-nos que é necessário que o conhecimento científico e a 

prática pedagógica precisem caminhar juntos para que o ensino esteja mais 

condizente com as descobertas e para que sejam alcançados os objetivos para o 

ensino de Língua Portuguesa. No entanto, isso ainda nos parece uma questão de 

difícil solução, isso porque não temos apenas um atravessador que precisa ser 

retirado do caminho, mas vários, a começar pela própria formação docente que, 

como vimos, ainda é deficiente.  
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Bagno (2013b) em seu artigo Norma linguística e preconceito social: questões 

de terminologia, afirma que o papel da escola é conscientizar que o ensino de LP 

não é ensinar gramática, decorando nomenclaturas e fazendo análises morfológicas 

e sintáticas mecânicas, mas sim oferecer condições para o letramento contínuo 

promovendo o desenvolvimento cada vez melhor da leitura e da produção de textos. 

Se nós, professores, proporcionássemos aos nossos alunos o contato permanente e 

constante com o mundo da leitura, certamente eles compreenderiam melhor o 

mecanismo de sua própria língua e do mundo ao seu redor, transformando a 

educação brasileira.  
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5 METODOLOGIA E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a descrição dos procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização da presente pesquisa e as análises do material coletado. 

De início, caracterizamos a amostra, discutimos a escolha do tipo de pesquisa 

adotado e, em seguida, apresentamos a descrição do corpus, os LDs, os 

questionários e, por fim, as análises.  

 
 

5.1 Caracterização da amostra 

 

O efetivo de nossa amostra foi constituído por cinco coleções, totalizando 

vinte LDs de Língua Portuguesa, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, adotados 

e distribuídos na rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, com o objetivo 

de se verificar de que forma a variação linguística era tratada pelos mesmos e se 

traziam no manual do professor orientações para que o docente pudesse trabalhar 

com o material de acordo com os objetivos propostos pelas coleções.  

Os LDs foram analisados em dois momentos: no primeiro, o manual do 

professor, que consiste nas orientações para utilização desse material, seguindo o 

roteiro especificado no Apêndice A; e, no segundo momento, fizemos análise do 

conteúdo, apresentação e abordagem da variação linguística, valendo-nos dos eixos 

norteadores apresentados no Apêndice B. Convém ressaltar que as coleções 

adotadas foram aprovadas atendendo a critérios estabelecidos pela LDB 9.394/96 

para um ensino de LP baseadas no ensino do gênero textual e da diversidade 

linguística, e distribuídas pelo PNLD/2014, em âmbito nacional.  

Além disso, foram aplicados e analisados trinta questionários (Apêndice C) 

destinados a professores de LP que aceitaram o convite de participar desta 

pesquisa.   

 

 

5.2  Metodologia 

 

Para analisar como os livros didáticos de LP abordam o tema variação 

linguística e alguns pressupostos da Sociolinguística, foi adotada a pesquisa 
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descritiva, de caráter qualitativo dos dados. Barros e Lehfeld (1990, p. 34) definem a 

pesquisa descritiva como “descrição do objeto por meio da observação e do 

levantamento de dados”.  

Para tanto, estruturamos um roteiro de análise (Apêndice A) para 

observarmos o que as coleções se propõem; se o manual do professor traz 

conceitos-chave da teoria para auxiliar o docente; se a proposta das coleções se 

efetiva; e, como o manual aborda a questão da variação linguística. Essas questões 

nortearam parte dos nossos objetivos. 

Para realização da análise proposta, utilizamos cinco coleções elencadas no 

quadro abaixo: 

 

Coleção 1 “Português: uma língua brasileira” de Lígia Menna, Regina 
Figueiredo, Maria das Graças Vieira. 

Coleção 2 “A aventura da linguagem” de Luiz Carlos Travaglia, Maura Alves 
de Freitas Rocha e Vania Maria Bernardes Arruda-Fernandes. 

Coleção 3 “Universos: língua portuguesa”, obra coletiva e desenvolvida por 
Edições SM, editor responsável Rogério de Araújo Ramos. 

Coleção 4 “Português: linguagens”, de William Roberto Cereja e Thereza 
Cohar Magalhães. 

Coleção 5 “Jornadas.port – Língua Portuguesa”, de Dileta Delmanto e Laiz B 
de Carvalho. 

Quadro 1 – Coleções analisadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todas essas coleções foram aprovadas, adotadas e distribuídas pelo 

PNLD/2014 para as escolas públicas estaduais de todo o país. Cabe ressaltar que 

tentamos analisar todas as coleções aprovadas pelo PNLD/2014, no entanto não 

conseguimos obter todos os exemplares. Com as editoras, conseguimos uma 

coleção, e as demais conseguimos com colegas docentes. 

Os trinta questionários (Apêndice C) aplicados foram destinados a 

professores de LP da rede pública estadual do Rio de Janeiro, que aceitaram 

participar desta pesquisa. Esses questionários visam compreender o que os 

docentes entendem por variação linguística; se trabalham com o tema em sala de 

aula; se utilizam o LD em sua prática pedagógica e de que forma; se o LD aborda o 

tema; e, se costumam valorizar apenas as normas urbanas de prestigio em sala de 

aula. 

Para a análise dos questionários, escolhemos a metodologia de coleta de 

dados, porque concordamos com Kauark, Manhães e Medeiros (2010) que, 
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O questionário, numa pesquisa, é um instrumento ou programa de 
coleta de dados. A confecção é feita pelo pesquisador; o 
preenchimento é realizado pelo informante. A linguagem utilizada no 
questionário deve ser simples e direta para que o interrogado 
compreenda com clareza o que está sendo perguntado. (...) Todo 
questionário deve passar por um pré-teste, num universo reduzido, 
para que possam corrigir eventuais erros de formulação (KAUARK, 
MANHÃES & MEDEIROS, 2010, p.58). 

 

Elegemos, para este estudo, uma análise predominantemente qualitativa dos 

dados, com intuito de evidenciar de que forma a variação linguística é trabalhada 

pelos educadores e como o LD aborda o tema.  

Para compreensão das análises dos dados coletados e seus resultados, 

apresentamos de forma contextualizada nas subseções a seguir.  

 

 

5.3 Manual do professor 

 

Dividimos a análise dos LDs em dois momentos: o primeiro consistiu em 

verificar se o manual do professor contemplava as informações necessárias para a 

compreensão do docente, se estavam condizentes com o desenvolvimento no LD, 

se efetivamente preparam o professor, dando suporte para trabalhar determinados 

conteúdos, oportunizando uma aprendizagem mais significativa e eficaz. E, a 

segunda, analisou se a forma como os LDs tratavam a variação linguística e se 

favorecia o desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos. 

Dessa forma, observou-se com o intuito de se verificar se todas as coleções 

selecionadas abordavam o tema variação, como abordavam e se há articulação com 

os fenômenos gramaticais. 

Decidimos analisar toda a coleção, pois verificamos que nem em todos os 

anos de escolaridade o conteúdo sobre a variação linguística era abordado e que, às 

vezes, esse tema era explorado em outras partes do conteúdo gramatical, mas era 

anunciado na apresentação geral do livro.  

A etapa a seguir refere-se à primeira verificação feita nos manuais didáticos 

analisados. 
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5.3.1 Manual do professor: orientações para utilização 

 

Segundo o Guia de livros didáticos/2014, o Manual do Professor precisa ser 

uma ferramenta capaz de auxiliar satisfatoriamente na utilização da coleção pelo 

docente, quer no trabalho em sala de aula, quer na orientação para o estudo 

independente pelo aluno. Dessa forma, não pode ser apenas uma cópia do livro do 

aluno com respostas, mas deve: 

 

1. explicitar com clareza e correção os pressupostos teóricos e 
metodológicos a partir dos quais a proposta didático-pedagógica foi 
elaborada; 
2. descrever com precisão e funcionalidade a organização dos 
livros, inclusive no que diz respeito aos objetivos a serem atingidos 
nas atividades propostas e aos encaminhamentos necessários; 
3. apresentar subsídios para a avaliação dos resultados de 
ensino, assim como para a ampliação e adaptação das propostas 
que figuram no(s) Livros(s) do Aluno; 
4. propor formas de articulação entre as propostas e as atividades 
do livro didático e os demais materiais didáticos distribuídos por 
programas oficiais, como PNLD Dicionários, o PNLD dos Materiais 
Complementares e o PNBE; 
5. fornecer subsídios para a atualização e a formação do 
professor, tais como bibliografias básicas, sugestões de leitura 
suplementar, sugestões de integração com outras disciplinas ou de 
exploração de temas transversais, dentre outros (PNLD 2014, 2013, 
p. 20, grifos dos autores). 

 

Observa-se, então, que o manual destinado ao docente é muito mais que um 

livro com resposta e textos complementares. Ele deve proporcionar ao educador 

condições para trabalhar com o LD de acordo com os objetivos propostos pelos 

autores e, além disso, propiciar subsídios para que o professor possa ser autor de 

sua própria atualização com a oferta de bibliografias sobre os temas abordados, 

sugestões de leituras complementares, dentre outras. Dessa forma, se houver algum 

equívoco sobre o tema a ser trabalhado, o docente terá condições, mediante esse 

instrumento, de fazer uma reflexão sobre sua atividade e procurar caminhos mais 

eficazes para se atingir a aprendizagem do aluno. 

Um dos pontos que merece ser observado, nessas coleções, é quanto à 

formação dos autores. Constatamos que pelo menos um deles possui formação na 

área de LP ou Linguística, salvo no caso da Coleção 3 (Universos), em que a obra 

foi concebida, desenvolvida e produzida por um grupo editorial, mas observa-se que 

o editor, responsável pelo manual, também tem formação na área. Isso pode ser 
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considerado um fator relevante, uma vez que nos remete à ideia de que os autores 

conhecem termos como letramento, gêneros e tipologias textuais, variação 

linguística, norma-padrão, normas urbanas de prestígio, dentre outros termos 

discutidos e relevantes nesta disciplina. 

Todas as coleções analisadas apresentavam um manual do professor que 

consiste em propor um trabalho com o que é essencial para a educação linguística 

dos alunos, para um bom desempenho nas práticas sociais e com a formação de 

leitores competentes em diversos tipos e gêneros textuais que circulam socialmente. 

No entanto, apesar da proposta, todas as coleções optaram por privilegiar a 

habilidade linguística associada às normas urbanas de prestígio, por considerarem 

essa variante a de maior importância social, além de ser um dos quesitos para 

aprovação no PNLD/2014. 

Quando observado o quesito conceitos-chave, pudemos constatar que todos 

os manuais analisados trazem orientações que ajudam o docente a compreender a 

proposta da coleção com o objetivo de nortear o trabalho do professor e dar 

condições para que o mesmo possa se atualizar. Estas coleções abordaram os 

conceitos nos quais se fundamentam, trazendo sugestões de leituras 

complementares para o educador se aprofundar nas novas descobertas e 

definições. Apresentaram, também, sugestões de avaliação, de ampliação e de 

adaptação das propostas das coleções, além de sugestões de avaliação.  

Com a questão da inclusão em evidência e fazendo parte do cotidiano das 

escolas brasileiras, o manual da Coleção 3 apresentou um diferencial, pois além dos 

fundamentos teóricos pertinentes aos objetivos, trouxe alguns apontamentos para 

que o docente tenha entendimento sobre como lidar e avaliar um aluno com 

necessidades educacionais especiais, como problemas visuais, auditivos, Down, 

autistas, transtorno de déficit de atenção, dentre outros. 

A variação linguística é um tema muito debatido na atualidade, devido ao 

caráter excludente e preconceituoso direcionadas às variantes apresentado em 

contrapartida à norma-padrão. Neste sentido, todos os LDs observados tratam a 

questão variacional da LP e de sua riqueza linguística, porém percebemos que 

optaram por uma linguagem padronizada, falada pela minoria privilegiada, alegando 

que os alunos precisam exercitar a habilidade linguística associada às normas 

urbanas de prestígio, uma vez que esta é a linguagem utilizada nos meios sociais e 

institucionais.  
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Observando as propostas das coleções, verificamos que todas conseguiram 

concretizar o que se propunham no manual do professor. Na Coleção 1, as 

propostas trabalhadas são voltadas para o desenvolvimento da linguagem formal. 

Dessa forma, observamos que, ao contrário da proposta das autoras, as 

perspectivas que dominam a Coleção são embasadas nas normas urbanas de 

prestígio e na perspectiva metalinguística, apesar de ressaltarem a importância da 

variação no contexto educacional. 

Já na Coleção 2, o ensino normativo não é observado de maneira 

proeminente, apesar de ter alguns pontos tradicionais; no entanto, utiliza as normas 

urbanas de prestígio em sua totalidade, até mesmo em texto com a intenção de 

reprodução da fala cotidiana. 

Também notamos que não é predominante o ensino normativo na Coleção 3. 

A linguagem predominante são as normas urbanas de prestígio, porém, não há um 

devido trabalho com o tema como conceito. 

Na Coleção 4, apesar de não abordar uma perspectiva predominantemente 

normativa, também não emprega a perspectiva variacionista, pois inicia a 

abordagem gramatical com algum tipo de texto imagético, faz questionamentos 

acerca do tema a ser trabalhado em relação com essa imagem, mas no momento da 

conceituação ainda reproduz o mesmo discurso tradicional. 

E, na Coleção 5, quanto à perspectiva dominante, observamos o uso da 

metalinguagem relacionado ao ensino de gramática, com recorrência a frases soltas 

e descontextualizadas.  

Como podemos perceber, todas as coleções analisadas têm como proposta 

trabalhar a diversidade linguística e o comprometimento com a formação de leitores 

competentes em diversos tipos de textos, que possibilitaria a compreensão da 

realidade e tornaria o aluno num usuário eficaz da própria língua. Segundo os PCN 

(1998), para que o ensino seja comprometido com o exercício da cidadania, 

necessita criar condições para o indivíduo desenvolver sua competência discursiva. 

Essa competência discursiva seria a utilização da linguagem em diversos contextos 

comunicacionais, sabendo adaptá-la e condicioná-la em todas as circunstâncias 

sociais. Nessa perspectiva, trabalhar com diversos gêneros textuais possibilita ao 

aluno a oportunidade de estar diante de diversas características textuais.  

Observamos que em todas as Coleções, os capítulos e unidades são 

iniciados com textos imagéticos e multimodais, que podem contribuir para o 
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desenvolvimento intelectual e cultural do aluno e para sua formação cidadã. Além 

disso, os questionamentos que acompanham esses textos, estimulam a ativação de 

conhecimentos prévios e a inferência de hipóteses, provocando o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Em algumas coleções, também constatamos uma preocupação na formação 

do leitor literário, como podemos evidenciar nas Coleções 3 e 5. Já na Coleção 4, a 

diversidade textual também colabora para a formação do leitor, mas o trabalho com 

o texto não propicia a formação do leitor literário. 

Um ponto interessante a ser tratado na Coleção 5, é sua última seção 

Ativando habilidades, com questões retiradas de avaliações nacionais e 

internacionais, como Prova Brasil, Enem, Pisa e Saeb. Essas avaliações externas 

valorizam a leitura do mundo e soluções de problemas que ocorrem no cotidiano, 

por isso a necessidade de se estimular a formação de leitores. 

Dessa forma, é possível concluirmos que todos os manuais observados 

trazem para o docente: conceitos, orientações didáticas, sugestões de leitura e 

atividades complementares, com o intuito de oferecer ao professor suporte didático-

metodológico para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de seus alunos 

e promover o aprendizado em face das inovações na área. Essas informações 

adicionais são pertinentes para compreensão da proposta do livro didático.  

Há uma unanimidade em todas as coleções pesquisadas ao apresentarem 

como perspectiva dominante as normas urbanas de prestígio, apesar de 

evidenciarem alguns exemplos de outras variedades. Os autores alegam que 

optaram por utilizá-la em detrimento das demais em virtude de sua relevância na 

esfera sociocultural brasileira. Talvez isso tenha ocorrido devido ao edital para 

convocação para o processo de inscrição e avaliação dos LDs ao PNLD/2014, em 

que o Ministério da Educação (BRASIL, 2013) estabelece que nos anos finais do 

Ensino Fundamental, o LD deve organizar-se para garantir ao aluno o domínio das 

normas urbanas de prestígio, especialmente na modalidade escrita, como também 

nas situações orais públicas em que seu uso é requerido.  

Além disso, é dever da escola ensinar ao aluno aquilo que ele ainda não 

possui, no caso a utilizar adequadamente a linguagem das variantes mais 

prestigiadas com relação àquela utilizada no cotidiano familiar (BAGNO, 2011; 

ROCHA, 2002; POSSENTI, 1996). Mesmo assim, observamos que os autores 
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ressaltaram a relevância de se compreender a variação linguística e que todas 

essas variedades tem o mesmo grau de importância.  

Concluímos que todas as coleções analisadas efetivam o que se propõem. No 

entanto, se forem analisadas minuciosamente, é possível notarmos que em algum 

quesito o LD deixará algo a desejar, uma vez que, por melhor que seja a intenção do 

autor, seria impossível que todos os critérios para um processo de ensino-

aprendizagem eficaz ficassem condicionados a um único exemplar. Não obstante, 

devemos nos lembrar de que, por melhor que sejam, os LDs são apenas um suporte 

didático para o professor, que continua sendo a figura principal no processo do 

saber.  

 

 

5.4 A variação linguística nos livros didáticos 

 

Os LDs foram observados quanto aos textos e as atividades indicadas, tanto 

interpretativas, quanto os fenômenos gramaticais. Para tanto, confeccionamos um 

roteiro de análise (Apêndice B). Segue a análise dos LDs selecionados. 

 

 

5.4.1 Coleção Português: uma língua brasileira   

 

Nesta Coleção, o tema é apresentado no livro do 6º ano (p. 81 a 84; e p. 145 

e 146) e do 7º ano (p. 29 a 32). As autoras tratam o conceito da variação linguística, 

variação regional, diferenças no emprego do vocabulário, diferença na pronúncia, 

variação social, variação histórica, empréstimos linguísticos (no livro do 6º ano); e, 

novamente, retomam a variação regional e variação social, no livro do 7º ano.  

No livro do 6º ano, podemos observar que, primeiro, é apresentada a variação 

regional, para em um segundo momento apresentar a variação linguística, o que nos 

revela que o tema está fortemente relacionado às diferenças linguísticas 

regionalistas. Não encontramos referências às diversas formas em que nos 

comunicamos em nosso cotidiano, o que pode dar a entender que a variação só 

acontece entre regiões, entre grupos sociais, entre épocas, esquivando-se de 

propiciar para o aluno a habilidade de se adaptar a cada novo momento 

comunicacional, preparando-o, assim, para ingressar em todas as esferas sociais. 
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Nos LDs, observamos a pouca presença de textos de dialetos diferentes da 

norma-padrão, podemos citar um trecho da canção “Bailão” interpretada por Kleiton 

& Kledir (6º ano, p. 78) e “Estrada de Canindé” interpretada por Luiz Gonzaga (6º 

ano, p. 80). Em ambas as canções há a utilização de uma variante da língua que 

difere das normas urbanas de prestígio: a primeira se refere a uma variante típica da 

região Sul, e a segunda do Nordeste brasileiro. Apesar disso, elas permanecem na 

questão de sotaques. Outro ponto bem interessante é o fato de o tema ser 

estreitamente relacionada à variação regional. Além disso, o LD também traz um 

conto popular de Portugal, Dom Caio (p. 174 e 175).  

No entanto, quanto aos registros manifestados nos textos, observa-se que há 

textos com níveis maior e menor de formalidade. Como os de menor formalidade 

ainda são objetos raros de serem contemplados nos textos didáticos, podemos citar 

a história em quadrinhos da Turma do Bermudão & Xaveco (6º ano, p.130 a 133), 

em que o autor utiliza alguns termos típicos da modalidade falada e também gírias. 

As atividades de compreensão e interpretação não propõem ao aluno 

correlacionar a forma linguística ao contexto comunicacional de uso, ao contrário, 

solicitam que faça a reescrita para que fique adequado à norma-padrão (6º ano, 

p.84). Para exemplificarmos, segue página do livro em que é solicitado ao aluno que 

reescreva as orações para que fiquem de acordo com a norma-padrão.  

 

 
Figura 1 – Coleção 1: atividade de compreensão e interpretação de texto 

Fonte: Coleção Português: uma língua brasileira 

 

Dessa forma, não encontramos tentativas de conectar tais palavras com o 

contexto extralinguístico. 

Outro fator importante que precisa ser observado para a compreensão da 

variação linguística é se a Coleção menciona que também existe variação entre fala 
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e escrita, e observamos que as autoras destacam a diferença entre a modalidade 

falada e escrita, ressaltando que “não escrevemos como falamos e não falamos 

como escrevemos” (6º ano, p. 74). Além disso, ressaltam que, dependendo do 

contexto comunicacional, a fala pode ser formal, como em uma palestra, e a escrita 

pode ser informal, como em um bate-papo via internet, contrariando aqueles que 

“acreditam que na fala a linguagem é sempre mais informal do que na escrita” (6º 

ano, p. 75). 

As gírias são exploradas no capítulo 5 do livro do 6º ano, com conceituação e 

exercícios de fixação (p. 136 e 137). A breve nota que conceitua o tema não discute 

as motivações interacionais que o desencadeiam, assim, como em quais situações 

seu uso é mais adequado e em quais grupos se produzem as gírias mais frequentes 

no meio social. 

Quanto aos itens gramaticais, apesar do uso de textos de diversos gêneros 

textuais, a concepção adotada ainda permanece no molde tradicionalista, dando aos 

alunos conceitos prontos e concebidos pela tradição gramatical, como podemos 

constatar na página 210 relativa ao estudo do verbo. As autoras afirmam que 

optaram por manter “uma abordagem tradicional da gramática” (Assessoria 

Pedagógica, p. 5). 

Quanto à observância da pluralidade linguística, verificamos que as autoras 

não versam sobre o tema, contribuindo para a manutenção do mito de que no Brasil 

só se fala português e, consequentemente, da homogeneidade da língua. 

Também observamos a questão da mudança linguística e constatamos que a 

Coleção aborda, no entanto, com outra nomenclatura: “variação histórica”. Pela 

definição que as autoras trazem, é possível inferir de que se trata da mudança 

linguística: “a variação histórica, que se refere às mudanças que a língua 

portuguesa tem sofrido ao longo do tempo no vocabulário, nas expressões, na 

ortografia e até na estrutura das frases” (6º ano, p. 145, grifos das autoras). 

Consideramos essa questão importante para o entendimento da variação linguística, 

pois, ao considerar a mudança linguística, estamos ao mesmo tempo afirmando o 

caráter heterogêneo e mutável da língua, que se adapta para satisfazer a 

necessidade comunicacional de um determinando grupo social para um 

determinando contexto (6º ano, p. 31). 

As atividades tendem a estabelecer o uso da norma-padrão aos alunos, 

porém o fazem utilizando argumentos e enunciados menos agressivos e 
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tradicionalistas. Sobre esse tópico, podemos citar o exemplo da página 93 do livro 

do 7º ano. 

  

 

Figura 2 – Coleção 1: atividade de substituição norma popular X normas urbanas de 
prestígio 

Fonte: Coleção Português: uma língua brasileira 
 

A atividade solicita que se identifiquem e que se reescrevam as palavras e 

expressões pertencentes à variante dita como popular, contidas no poema “O boi 

zebu e as formigas” de Patativa do Assaré.  

Quanto ao tema norma-padrão e normas urbanas de prestígio, averiguamos 

que as autoras não fazem a devida distinção entre ambas (6º ano, p. 83), levando os 

usuários do LD a confundir as normas, como é possível notarmos no exemplo 

retirado em que denominam de normas urbanas de prestígios as regras da escrita 

“que regulamentam o modo como devemos escrever, relacionadas à necessidade 

de se manter a unidade do idioma nacional”. Podemos perceber que houve uma 

confusão quanto aos conceitos das normas, uma vez que norma-padrão é o modelo 

de língua, um padrão que deve ser seguido, portanto não é considerada como 

variedade, já que não é falada em sua totalidade; normas urbanas de prestígio é 

uma variante desse padrão, falado por pessoas consideradas de maior notoriedade 

social. Esse conflito conceitual ajuda na manutenção do preconceito linguístico. 
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As técnicas de ensino gramatical recorrem às práticas tradicionais, não 

oportunizando o aluno a construir seu conhecimento através dos mecanismos 

propostos pelo livro. 

 

 

5.4.2 Coleção A aventura da linguagem 

 

Nesta Coleção, o tema é abordado nos livros do 7º ano (p. 71 e 72; e, p. 293) 

e 8º ano (p. 92 a 94; p. 259 e 260; p. 276 a 278; p. 337 e 338). Os conceitos não são 

discutidos abertamente, em alguns momentos, os autores apresentam partes do 

tema em textos como no item Curiosidades. 

Nestes LDs, não encontramos textos que explorem outros dialetos ou 

variações, no entanto, apesar de em número menor, apresentam textos com 

registros informais, como em tirinhas e crônicas. Podemos destacar a crônica “Nós, 

o empinador de papagaio” (8º ano, p. 72-73), nas atividades de exploração desse 

texto, os autores trabalham com gírias e adequação linguística ao contexto 

comunicacional (p. 93). Dessa forma, oportunizam ao aluno uma prática que o leve a 

relacionar a forma linguística estudada ao seu contexto social de uso. 

As gírias são ancoradas a um texto previamente estudado e as atividades 

sequenciadas propõem pesquisas para encontrar palavras que já foram utilizadas e 

seu  

Quanto às atividades referentes à variação linguística, há um grande número 

de questões que solicitam aos alunos para transcrever os termos ou as orações da 

linguagem informal para a formal (7º ano p. 293, e 8º ano, p. 94 e 338), como 

destacamos no exemplo, em que é pedido ao aluno para identificar e substituir os 

termos considerados informais para tornar o texto mais formal, sem, no entanto, 

oportunizar a ele relacionar as formas ao contexto de uso. 
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Figura 3 – Coleção 2: atividade de transcrição da linguagem informal para formal 

Fonte: Coleção A aventura da linguagem 

 

Um fator importante que devemos ressaltar é que a Coleção discute a 

variação entre fala e escrita: “O uso da língua também varia de acordo com a 

situação em que o falante se encontra e de acordo com o interlocutor. Por exemplo: 

entre amigos, falamos de um jeito; com a diretora, falamos de outro jeito e assim por 

diante” (8º ano, p. 93). 

Notamos que, no quesito pluralidade de línguas existentes no Brasil, o livro do 

7º ano (p. 74) aborda o tema, no entanto, relacionada apenas às comunidades 

indígenas, não citando os imigrantes (indivíduos oriundos de outros países) e 

migrantes (indivíduos de outras regiões) que também contribuem para a formação 

linguística no país. Esses indivíduos transferem e recebem a linguagem por onde 

passam e, com o passar do tempo, permitiram o registro dessas variações. 

Quanto à questão da mudança linguística, observamos que há a 

apresentação do tema, porém não utiliza nenhuma nomenclatura, apenas explica as 

mudanças da língua no decorrer do tempo e que fatores como a influência de outras 

línguas e as mudanças culturais “provocam pequenas mudanças em uma língua, 

mas com o passar do tempo, após muitos anos, às vezes séculos, estas pequenas 

mudanças vão se acumulando e a língua se torna tão diferente que já não pode ser 
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considerada a mesma” (6º ano, p. 38-39). Neste texto, além de falar sobre a 

mudança linguística e seus motivos, aborda também a variação linguística.  

Os fenômenos gramaticais são tratados através de atividades baseadas em 

algum dos textos estudados no capítulo, para depois expor nas seções “Você se 

lembra?” “ Não esqueça!” e “Vamos recordar?”, dando a entender ao aluno que ele 

já sabe aquele conteúdo, e que o livro está relembrando, uma vez que todo falante 

utiliza os mecanismos gramaticais para ser fazer entender diante de um ato 

comunicacional. 

Os textos trazidos pelos livros abordam, em sua maioria, as normas urbanas 

de prestígio, até mesmo gêneros mais tipicamente informais, uma vez que é atrelada 

à linguagem falada, a linguagem usada é mais formal, trazendo poucos elementos 

da oralidade (7º ano, capítulo 6 – gênero diário). Ressaltamos, também, que não há 

qualquer distinção entre norma-padrão e normas urbanas de prestígio.   

Os exercícios de exploração gramatical, quando relacionados à variação 

linguística, permitem ao aluno perceber a regra imposta pela norma-padrão e 

adequá-la de acordo com a situação comunicativa vivenciada. No livro do 8º ano (p. 

276 e 277), por exemplo, os autores tratam o pronome atrelado à variação 

linguística, e nas atividades propostas, há nos enunciados informações da gramática 

normativa e a forma como é usado em conversas sociais (Anexo A).  

Assim, o aluno é levado a crer que a norma não condiz com o uso, uma vez 

que a efetivação da língua está um passo a frente da normatização. Na Coleção, 

trabalha-se com a diversidade textual, auxiliando a compreensão dos fenômenos 

gramaticais. Dessa forma, utilizam a perspectiva variacionista para estruturar sua 

sequência didática.  

Neste sentido, podemos dizer que a Coleção, apesar de ainda conservar 

algumas práticas tradicionais, procura oportunizar ao aluno uma reflexão sobre sua 

língua e sua utilização. 

 

 

5.4.3 Coleção Universos: Língua Portuguesa 

 

O tema é trabalhado em todos os quatro livros que compõem a Coleção, no 

entanto, é apenas no 6º ano, no final do livro, na seção Mais Gramática (p. 231-233) 

que aparecem as definições de variação linguística, variação dialetal, variação de 
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registro, variedade-padrão e adequação linguística. Dessa forma, o tema variação 

linguística só recebe especificamente tratamento adequado no livro do 6º ano e é 

relembrado, através de atividades, nos demais livros. 

Na coleção, não encontramos exploração de variação dialetal e são poucas 

as ocorrências de diversidades de registro, prevalecendo o nível mais formal da 

língua. Destes textos, podemos destacar a narrativa futebolística televisiva (6º ano, 

p.172-173), transcrita de parte de uma narração de Galvão Bueno feita no final da 

Copa do Mundo de 2002. Como se trata de uma transcrição da fala para a escrita, 

encontramos elementos típicos da fala, como “O Brasil vem pro ataque” e “Vamo vê 

de novo”.  

Com relação à exploração de expressões ocorrentes pertencentes a um 

registro mais específico, deparamos com as expressões idiomáticas (6º ano, p. 50). 

Esse item é apresentado através de atividades de interpretação textual, para depois 

ser conceituado, tornando seu processo de aprendizagem mais eficaz pela 

estratégia utilizada pelo Grupo Editorial. 

As atividades de compreensão e interpretação textual tratam a variação 

linguística como uma proposta de relacionar a forma linguística em questão, ao seu 

contexto comunicacional, como podemos citar a atividade da página 50-51(6º ano), 

ainda referente às expressões idiomáticas, o aluno é levado a identificar, 

compreender o sentido proposto pelo texto de tais expressões e criar um exemplo 

diferente do dito pelo texto (Anexo B). 

Quanto à pluralidade linguística, os autores não abordam a questão, nem em 

atividades, tampouco ao final do livro no item “Mais gramática”. Isso corrobora para a 

manutenção do mito de que no Brasil se fala apenas o português padrão. 

Observamos, também, que discute a mudança linguística com outra 

denominação: variação histórica. Após leitura do texto, uma das atividades propõe 

que os alunos identifiquem marcas linguísticas que divergem da língua atual. Logo 

após, o livro apresentou uma nota “As línguas variam ao longo do tempo. A 

chamada variação histórica pode ser percebida quando se compara textos escritos 

em épocas distintas” (9º ano, p. 188). 

Quanto à questão referente à exploração gramatical, notamos que o manual 

traz pouco texto didático referente a conceitos gramaticais, deixando para o final do 

livro, no item “Mais gramática”, o objetivo de expandir a reflexão sobre o item. A 

concepção adota pelo livro é a gramática do texto, afastando-se dessa forma da 
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tradicionalmente praticada. Assim, os conteúdos gramaticais são trabalhados à 

medida que são necessárias para compreensão do texto estudado. 

Observamos que a Coleção não separa os conceitos de norma-padrão e 

normas urbanas de prestígio. No livro do 6º ano (p. 233), utiliza o termo norma-

padrão como a “variedade de maior prestígio em nossa sociedade”. Portanto, há 

confusão com relação ao conceito, uma vez que norma-padrão não é variedade e 

também não é utilizada por nenhuma parcela da sociedade.  

Também não encontramos distinções variacionais entre fala e escrita. 

Algumas atividades ajudam o aluno a perceber diferenças entre as duas 

modalidades (6º ano, p. 178).  

 

 
Figura 4 – Coleção 3: atividade de adequação linguística 

Fonte: Coleção Universos: Língua Portuguesa 
 

Além disso, afirma que “O sistema ortográfico é uma forma de estabelecer 

regras que valem para todos, independentemente da maneira como cada um fala, 

garantindo o entendimento entre os falantes do português por meio da escrita” (6º 

ano, p. 233).  

A Coleção apresenta diversidade textual, o que auxilia a compreensão do 

conteúdo e, dessa forma, também dos fenômenos gramaticais. Segundo a Equipe, 

os fenômenos gramaticais foram organizados por uma “[...] inversão do chamado 

caminho tradicional, que se organiza a partir da apresentação da teoria e dos 

exemplos para chegar aos exercícios” (Manual do professor, p. 49). Observamos 

que, nesta Coleção, o aluno inicia com atividades práticas para chegar à teoria.  

Podemos, então, afirmar que a variação linguística não é tratada como um 

conteúdo gramatical e sim como uma abordagem que permeia todo o processo de 

ensino-aprendizagem do livro didático. 
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5.4.4 Coleção Português: linguagens 

 

Nesta Coleção, o tema é discutido no livro do 6º ano (p. 36-48). Nestas 

páginas, os autores trabalham: o conceito de variação linguística; norma-padrão e 

variedades de prestígio; variação linguística e preconceito social; falar bem é falar 

adequadamente; os tipos de variação linguística; oralidade e escrita; gírias; 

formalidade e informalidade. Todos os tópicos trazem um pequeno texto abordando 

o tema e um exemplo. Os conceitos apresentados são com base na teoria da 

Sociolinguística. Como é notório, os autores escolheram como exemplo uma tira do 

Chico Bento e uma letra de Adoniran Barbosa.  

Neste livro, não evidenciamos exploração da variação dialetal e poucas são 

as diversidades de registro, predominando o nível de mais formalidade. Dos poucos 

textos que apresentam alguma informalidade, citamos A carta pessoal, do capítulo 2 

(p. 150), que relata uma carta do filho dirigida ao pai, em que aparece um número 

considerável de ocorrências da linguagem oral. Não encontramos, neste livro, 

alguma nota que chamasse atenção para expressões ocorrentes nos textos 

pertencentes a alguma variedade. 

Verificamos, também, um texto que aborda a pluralidade de línguas que 

existe no Brasil, mencionando apenas os povos indígenas, não somando essa 

informação aos imigrantes. Esse texto não é seguido de nenhuma atividade que 

pudesse articular suas informações a práticas cotidianas (6º ano, p. 35). 

Na questão sobre a mudança linguística, extraímos (6º ano, p. 38) a seguinte 

passagem: “língua está sempre em mudança, em renovação. Palavras novas 

surgem a todo instante e formas antes valorizadas caem em desuso com o tempo”. 

Essa concepção permite ao aluno compreender o caráter vivo e dinâmico da língua. 

A forma como os autores recorrem para exercitar o tema é de cunho 

tradicionalista, uma vez que não correlacionam à forma linguística estudada com 

contextos de uso, as atividades que seguem os textos que abordam o tema não 

aproveitam para aprofundar o assunto, tampouco revelam a natureza social da 

língua.   

Quanto à exploração de vocabulário, observamos que, no exercício 

relacionado à canção de Adoniran Barbosa “Saudosa maloca” (6º ano, p. 45), há 

uma tentativa de relacionar palavras ou expressões com o contexto extralinguístico, 

com a questão da escolaridade e do perfil sociocultural.  
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A gíria é tratada apenas como mais um tipo de variedade linguística ligada à 

classe social ou grupos sociais, como os profissionais, por exemplo.  

Notamos que o livro traz poucos exercícios que exploram as variações e seus 

contextos de uso. As atividades, em sua maioria, são ancoradas nos textos que 

abordam o tema, no entanto, estas são voltadas para a análise interpretativa textual, 

como por exemplo, a atividade relacionada à seção “Semântica e discurso” (p. 46). 

Apesar de discutir o tema variação, a preferência dos autores é abordar atividades 

que estão relacionadas ao texto. 

Quanto à questão referente à exploração gramatical, verificamos que a 

concepção adotada pelo livro é a tradicional. Podemos citar, como exemplo, a 

abordagem que o livro traz para o conteúdo verbo, sendo considerado como o item 

mais variacional pelos estudos linguísticos. Temos que considerar que há uma 

tentativa de proporcionar, ao aluno, a construção do conceito do item (p. 222), com 

atividades interpretativas a partir da análise de uma tirinha do Menino Maluquinho 

(Anexo C). No entanto, na seção “Conceituando” (p. 223), constatamos que o 

conceito trazido pelo livro é regido pela norma-padrão da língua.  

 

 
Figura 5 – Coleção 4: conceitos da gramática normativa 

Fonte: Coleção Português: linguagens 

 

Assim, o livro não considera a variação linguística quanto a sua relação com o 

indivíduo, em suas explicações quanto à gramática, deixando de explorar as 

diversas possibilidades de usos da língua, das variedades linguísticas, desde as 

mais prestigiadas até as mais estigmatizadas pela sociedade. Portanto, os 

exercícios, de cunho gramatical, não proporcionam questões que possibilitem ao 
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aluno agregar tais regras gramaticais à determinada situação comunicativa, segundo 

os parâmetros de uma adaptação comunicativa adequada. Dessa forma, as poucas 

atividades não contribuem para um efetivo desenvolvimento comunicacional do 

aluno. 

Quanto às noções referentes a certo e a errado, observamos, em exercícios 

como a produção de texto oral (p. 59-60), que os autores têm como referência a 

norma-padrão, dessa forma, levam o aluno a utilizar a língua conforme esta norma, 

tanto na fala quanto na escrita. 

Quanto ao quesito conceitual entre norma-padrão de normas urbanas de 

prestígio, a Coleção tenta distinguir as normas, alertando que “ninguém fala 

português em norma-padrão em todos os momentos” (6º ano, p. 38). Porém, 

equivoca-se quanto à norma-padrão, pois ela não é uma língua falada por ninguém, 

é apenas um código que devemos seguir. 

Notamos que a Coleção apresenta a fala como mais espontânea do que a 

escrita, que é mais monitorada. No entanto, segundo os autores, essa diferença está 

diminuindo por dois motivos: primeiro, porque a grande maioria dos brasileiros sabe 

ler e escrever, e quanto mais leem mais isso interfere, positivamente, na forma como 

falam; e, em segundo, porque com a utilização da internet, “as fronteiras entre o oral 

e o escrito tem se enfraquecido” (6º ano, p.41).  

Nos demais livros da Coleção, o tema não é mais tratado. Dessa forma, 

verificamos que a variação linguística é tratada como mais um conteúdo gramatical, 

de forma que os conteúdos são tratados na perspectiva normativa. 

 

 

5.4.5 Coleção Jornadas.port 

 

Já nesta Coleção, as autoras trouxeram o tema no livro do 7º ano (p. 145 a 

153, e 162 a 169). Nestas páginas, as autoras trabalham com: conceito de 

variedades linguísticas, variedades regionais, variedades históricas, norma-padrão e 

as variedades urbanas de prestígio, variedades socioculturais e variação situacional. 

Encontramos poucos textos de variantes diferentes das normas urbanas de 

prestígio, como por exemplo, a letra da música “Açum-Preto” de Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira (7º ano, p. 153), contendo um grande número de 
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palavras/expressões de variedade estigmatizada. E poucas também são as 

variedades de registro, predominando o nível mais formal da língua. 

As atividades propõem, ao aluno, uma aprendizagem da variação linguística 

relacionada ao seu contexto de uso, adaptando de acordo com a situação 

comunicacional. Neste item, podemos observar a atividade proposta (p. 167) em que 

é dado ao aluno duas situações escritas enviadas por e-mail, ambas inapropriadas 

para o contexto social descrito (Anexo D). O aluno é levado a entender o porquê de 

serem inapropriadas e a comentar o possível dano causado pelo emprego 

linguístico. 

A Coleção também menciona a pluralidade de línguas que existe no Brasil no 

livro do 7º ano (p. 145). Essa informação, contida em uma pequena nota, aborda 

apenas a pluralidade linguística relacionada aos povos indígenas, esquecendo-se 

dos imigrantes que também compõem essa pluralidade.  

Quanto à questão da mudança linguística, verificamos que a Coleção discute 

o tema, nomeando como variedade histórica, enfatizando que “[...] palavras podem 

deixar de serem usadas, num processo que acontece em qualquer língua viva, 

inclusive em português: o tempo todo criam-se palavras, enquanto outras vão 

desaparecendo” (7º ano, p. 149). 

O vocabulário é explorado pela ligação de palavras ou expressões associadas 

a fatores extralinguísticos, como o jargão e a gíria (p. 163-164). Segundo o LD, o 

jargão é usado por pessoas que compartilham de uma mesma atividade profissional 

e as gírias também são usadas por grupos sociais que buscam por uma identidade 

própria. A gíria é tratada como mais um item de variações socioculturais, 

apresentando conceito e comparando-a aos jargões, como a linguagem profissional. 

Assim, fatores externos à própria língua estimulam sua utilização em determinados 

contextos sociais. 

Notamos, também, que há uma separação de norma-padrão e de normas 

urbanas de prestígio. Constatamos que o LD do 7º ano (150-151) utiliza a 

nomenclatura norma-padrão e variedades urbanas de prestígio e as definem 

separadamente. Essa informação auxilia na coibição do preconceito linguístico, isso 

porque ao afirmar que não falamos o português padrão, abre a possibilidade de 

utilização de variantes e que todas são igualmente relevantes no contexto 

comunicacional. 
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Nas atividades de exploração gramatical, há ocorrências de prática tradicional 

de ensino (p. 27), apresentando conceitos prontos, marcadas por frases soltas e 

descontextualizadas, que não oportunizam ao aluno construir seu próprio conceito 

(Anexo E).  

Quanto à variação entre fala e escrita, a Coleção apresenta a distinção e 

ainda acrescentam que ambas apresentam variações “Tanto a fala como a escrita 

podem ser formais ou informais, conforme a situação da comunicação” (p. 165). 

Dessa forma, apesar de o livro apresentar textos dos mais diversos gêneros, ainda 

encontra-se algumas práticas tradicionais de ensino gramatical, baseada na norma-

padrão.  

O conteúdo variação linguística é visto apenas em um volume de toda 

Coleção, sendo considerado como mais um conteúdo gramatical, uma vez que há 

ocorrências de uma abordagem tradicionalista.  

 

Então, nas coleções... 

 

A variação linguística é um tema muito debatido na atualidade, devido ao seu 

caráter excludente e preconceituoso, apresentado em contrapartida à norma-padrão. 

Apesar de inúmeros trabalhos acadêmicos e científicos sobre o tema, a escola ainda 

encontra resistência ao abarcar, em seus bancos, variedades oriundas das classes 

menos favorecidas da sociedade. Na verdade, a própria sociedade não aceita, 

tampouco estimula a abertura escolar para essas variantes.  

Neste sentido, todos os LDs observados abordam a questão variacional da LP 

e de sua riqueza linguística, até mesmo porque é preciso para atender a uma 

exigência para a adoção da coleção. Optaram por uma linguagem padronizada, 

falada pela minoria privilegiada, alegando que os alunos precisam exercitar “a 

habilidade linguística associada à variedade urbana de prestígio por ser essa a que, 

com mais frequência, estará presente na situação escolar e na futura vida 

profissional dos alunos” (Coleção 1, Assessoria Pedagógica, p. 4). Concordamos 

que a variedade que precisa ser praticada nas escolas deve ser as normas urbanas 

de prestígio, para oportunizar ao aluno igualdade de condições para concorrer e 

usufruir dos benefícios e serviços disponíveis na sociedade. É preciso, portanto, que 

as escolas ensinem a norma-padrão, a gramática, mas que para isso não destruam 
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as individualidades, pois quando julgamos e condenamos nosso aluno por sua 

prática linguística também estamos fazendo o mesmo com sua comunidade. 

Por isso, é imprescindível a abordagem da temática da pluralidade de línguas 

que existem junto com o português no país. Isso porque acaba com o mito de que 

no Brasil só se fala o português. Apesar de ser a mais utilizada, o português 

sobrevive, porque soube se adaptar ao tempo e ao espaço. 

É interessante e relevante que seja cada vez mais esclarecido que a norma-

padrão não é falada por nenhum indivíduo, é um código, lei, o ideal de língua, que 

rege a língua tanto falada quanto escrita. Dessa forma, não é falado por nenhum 

indivíduo, tanto em circunstâncias comunicativas monitoradas como as 

espontâneas. O que se tem são indivíduos esclarecidos linguisticamente, que 

possuem uma linguagem mais próxima do ideal, do padrão. Para esses indivíduos, 

tem-se a nomenclatura de normas urbanas de prestígios, uma vez que se tem a 

pretensão de achar que apenas indivíduos escolarizados urbanos têm o modelo 

mais próximo do ideal de língua e, por isso, toda a sociedade utiliza essa variedade 

linguística em seu contexto comunicacional.  

É importante que essa distinção fundamental seja compreendida, 

especialmente pelo docente, uma vez que o ensino promovido ainda é altamente 

normativo e sem oportunizar ao aluno a aprender a partir do que ele já sabe, pois é 

mais do que provado que todo indivíduo que adentra o espaço escolar já domina sua 

gramática. 

Dessa forma, se o indivíduo precisa se comunicar e se fazer entender, é 

importante que ele saiba transitar linguisticamente de uma variante a outra de 

acordo com o contexto situacional em que se encontra. E é na escola que ele 

aprende a dominar outra variante, as normas urbanas de prestígio, para dar-lhe 

igualdade para concorrer a um concurso ou entrevista de emprego, por exemplo, e 

para ter acesso aos serviços disponíveis na esfera pública.  

Nota-se que, aos poucos, a teoria variacionista está adentrando as escolas 

brasileiras através do livro didático. Seguindo as recomendações dos PCN, de 

utilização do texto como unidade mínima para se estruturar a educação, os LDs 

partem de diversos tipos textuais juntamente com uma imagem, fotografia ou 

desenho (textos imagéticos e multimodais), relacionando-os, e para a partir daí 

fazerem colocações gramaticais, sempre ancoradas por um texto.  
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Outro ponto que merece ser destacado, nesta análise, é que a fala e a escrita 

apresentam o mesmo grau de importância social, uma vez que usamos a fala na 

maioria de nossas comunicações diárias e precisamos que ela seja condizente com 

a situação e com o ouvinte; já a escrita precisa demonstrar clareza para se atingir 

aonde se deseja chegar. Por isso, a escola precisa, de algum modo, propiciar ao 

aluno condições para estabelecer contato em ambas as modalidades, derrubando 

por terra o mito de que a língua escrita é mais relevante que a falada. O que se 

observa, ainda, é uma preferência da escrita sobre a fala, de forma que a última fica 

para segundo plano e ainda se alerta que determinadas colocações são apenas 

admissíveis em nossa fala do cotidiano. 

Seria impossível falar de variação linguística sem mencionar o processo 

natural e irreversível da mudança dentro de uma língua. Essa mudança é o 

resultado de inovações, renovações e (res)significações decorrentes de escolhas 

vocabulares do próprio usuário. Quando pronunciamos uma palavra ou expressão, 

estamos elegendo uma dentre várias opções semânticas que ela já desempenhou 

no tempo. Isso é muito interessante em se tratando do homem e sua linguagem, 

uma vez que na história ambos estão fortemente entrelaçados. Quando elegemos 

uma palavra dentre várias outras, levamos junto todas as formas como já foi 

utilizada em contexto social no decorrer do tempo a ela atribuída. 

Não temos a pretensão de ter analisado todas as possibilidades de utilização 

do material descrito, até porque, depende muito dos sujeitos envolvidos no processo 

educacional. Apenas apontamos algumas questões pertinentes ao tema proposto.  

A efetivação do ciclo de aprendizagem requer muitos fatores, tanto internos 

(próprio aluno) quanto externos (métodos e motivações), portanto seria difícil se falar 

em algo infalível para o processo de aprendizagem de LP para um indivíduo falante 

e situado num contexto social desde o dia do seu nascimento.  

Talvez fosse mais apropriado não falar em ensino de LP, porque o que se tem 

ministrado, até então nesta disciplina escolar, é basicamente ensino de gramática. 

Devíamos falar em desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, porque 

se ele sabe ler e escrever com desenvoltura, saberá compreender com maior 

eficácia a gramática de sua língua. 

O LD é um forte instrumento de ensino escolar e cumpre o que se destina a 

ser. Não podemos tê-lo como vilão do fracasso escolar. Assim, o livro deve seguir a 

norma imposta socialmente, já que, mesmos os indivíduos discriminados, tendem a 
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acreditar que o correto é seguir a tradição gramatical e também discriminam os 

demais usos, inclusive o seu. 

 

 

5.5 Análise dos questionários: afinal, o que pensa o professor?  

 

Sabemos que o LD não apresenta a fórmula mágica do sucesso escolar e que 

depende mais do professor do que dele a mediação do conhecimento para o aluno. 

Dessa forma, cientes disso, não basta apenas analisar os livros em busca de 

resposta acerca da variação linguística no espaço escolar, devemos buscar nos 

docentes respostas de como é ministrado e encarado o ensino pautado na variação, 

considerando sua importância no desenvolvimento comunicacional do aluno. 

Assim, aplicamos um questionário (Apêndice C) a 30 professores do 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental da rede pública estadual de ensino do Rio de Janeiro, 

que aceitaram participar desse estudo, sendo, portanto, professores que, 

teoricamente, possuem os pré-requisitos mínimos para atuação em sala de aula 

dessa disciplina. Esses professores estão distribuídos em diversas escolas 

pertencentes à região Norte-Noroeste Fluminense.  

Em um primeiro momento, entramos em contato direto com docentes de 

algumas escolas da cidade de Campos dos Goytacazes – RJ, visitamos diversas 

escolas do município e explicamos o objetivo da pesquisa e quanto ao anonimato 

das respostas. Infelizmente, muitos desses professores não retornaram seus 

questionários. Assim, fomos para outras cidades da região Norte-Noroeste 

Fluminense em que temos maior acesso às escolas, também explicando os 

objetivos da pesquisa. Foram distribuídos no total de cem questionários, porém 

apenas trinta foram devolvidos. 

Esse questionário foi elaborado com um total de sete perguntas abertas 

relacionadas ao ensino e objetivo da disciplina de LP promovida pelas escolas; 

sobre a percepção do professor quanto aos conhecimentos que os alunos trazem 

para a escola; sobre a utilização do LD no cotidiano escolar; e, sobre como o 

docente entende variação linguística e como trabalha em sala de aula com o tema. 

Essas perguntas têm a finalidade de atender às questões aqui apontadas, com o 

intuito de se verificar como a variação linguística é vista pelos mesmos e como é 

ministrada em sala de aula.  
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Como dissemos, durante a elaboração do estudo, a principal dificuldade 

encontrada foi à aplicação e o retorno dos questionários, uma vez que nos custou 

tempo para ir ao encontro desses docentes e retornar para recuperá-los, isso porque 

a grande maioria não pode responder no ato solicitado. Para validação da pesquisa 

foi necessária um contato direto com os participantes, a fim de afirmar o 

comprometimento dos informantes com os dados preenchidos.  

Em seguida apresentamos a análise dos questionários aplicados. Em se 

tratando de perguntas abertas, fizemos grupos de respostas similares para 

categorizar as respostas. 

Iniciamos pela faixa etária, tempo de atuação em sala de aula e o nível 

escolar dos professores. Temos o seguinte quadro: 

 

Faixa Etária Total de docentes 

pesquisados 

Tempo de atuação Total de docentes 

pesquisados2 

20 a 29 anos 7 Menos de 5 anos 05 

30 a 39 anos 10 5 a 09 anos 08 

40 a 49 anos 7 10 a 14 anos  06 

Acima de 50 

anos 

6 15 a 19 anos 02 

Acima de 20 anos 08 

 

Nível de Especialização 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

18 09 03 00 

Quadro 2 – Perfil dos docentes pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Neste quadro, observamos que 12 dos 30 docentes entrevistados possuem 

pós-graduação, seja lato sensu (09) ou stricto sensu (03). Esses dados são 

importantes no sentido de que quase a metade desses professores possui 

complementação de sua formação inicial, o que evidencia que termos como variação 

linguística, educação linguística, perspectivas novas em relação ao ensino de LP 

são conhecidas. 

                                                             
2 Um dos docentes pesquisados não respondeu seu tempo de atuação em sala de aula. 
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Além disso, verificamos que de todos os docentes entrevistados, apenas 

cinco têm menos de cinco anos de prática docente, o que nos leva a pensar que 

todos já possuem uma atuação considerável na sala de aula, permitindo depreender 

que são professores experientes e que já têm uma visão mais ampla de suas 

estratégias e redimensionamento de suas concepções na sala de aula, ou seja, um 

olhar mais apurado diante dos fatos do cotidiano escolar. 

Sobre o LD adotado pela escola, temos o seguinte quadro: 

 

LD analisados LD diferente/outros 

materiais 

Não respondeu 

06 professores 18 professores 06 professores 

Quadro 3 – Livros didáticos utilizados pelos docentes pesquisados 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observamos que dos 30 questionários respondidos, a maioria dos 

professores afirmou que trabalha com LD que não foram objeto desta pesquisa ou 

utilizam materiais como apostilas. Todos os professores que disseram que utilizam 

um dos LDs analisados, trabalham com a coleção Português: linguagens, de  autoria 

de William Roberto Cereja e Thereza Cohar Magalhães. Em nossa análise, notamos 

que o tema variação linguística é encarado como mais um conteúdo a ser ensinado. 

E, 06 professores não responderam. 

A primeira questão, proposta pelo instrumento aplicado, versa sobre quais 

são os objetivos do ensino de LP para o Ensino Fundamental, e obtivemos o 

seguinte resultado: 
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Gráfico 1 – Objetivos do ensino de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Por se tratar de perguntas de cunho discursivo, categorizamos as resposta de 

acordo com seu teor semântico. Dessa forma, para agrupá-las, baseamo-nos as 

respostas dos docentes como adequadas, cujo teor está estritamente relacionado 

às diretrizes do PCN para os anos finais do Ensino Fundamental de LP; como 

parcialmente adequada, para aquelas respostas que apresentam itens incoerentes, 

como o ensino de regras gramaticais; e, inadequada, para respostas que 

apresentam pouco ou nenhuma relação com os objetivos propostos pelo PCN. 

Segundo este documento, o objetivo principal do ensino de LP para os anos 

finais de Ensino Fundamental é a ampliação da competência comunicativa de seus 

educandos nos mais diversos contextos sociais. Para tanto, a escola e o professor 

devem organizar seus conteúdos para atingi-lo. 

Dessa forma, podemos observar que dos 30 professores pesquisados, 77% 

responderam correta ou parcialmente os objetivos para o ensino de LP.  

Desses professores, destacamos algumas respostas consideradas 

adequadas. No quadro 4, temos os informantes P07 e P11 consideradas como 

adequadas, por entenderem que o ensino de LP deve desenvolver a linguagem 

verbal em diversos âmbitos sociais, ler e produzir textos de diversos gêneros e 

tipologias textuais. 
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“Tem como objetivo desenvolver a comunicação oral escrita e a habilidade da 
análise dos fatos da mesma através da interação entre falantes/ouvintes, 

leitores/escritores em práticas significativas e contextualizadas” (P07). 
 

“Utilizar a linguagem verbal com eficiência, tendo em vista os diferentes contextos 
do cotidiano; 

Ler e interpretar diferentes tipologias textuais; 
Produzir textos coesos e coerentes, utilizando recursos linguísticos” (P11). 

Quadro 4 – Respostas dos docentes consideradas adequadas sobre o objetivo de LP 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No quadro 5, os docentes P27 e P09 foram considerados como parcialmente 

adequadas, por considerar a gramática como um dos objetivos específicos do 

ensino de Língua Portuguesa. Apesar da gramática não ser banida dos estudos 

nestes anos de escolaridade, tampouco é mencionada como objetivo a ser atingido. 

 

“Ler, escrever corretamente 
Desenvolver oralidade 

Desenvolver os níveis de linguagem 
Objetivos específicos de gramática” (P27). 

 
“Levar ao aluno ao conhecimento básico de gramática, interpretação de variados 

gêneros textuais e produção dos mesmos” (P 09) 
Quadro 5 – Respostas dos docentes consideradas parcialmente adequadas sobre o objetivo 

de LP 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em contrapartida, 23% das respostas foram consideradas inadequadas, por 

não apresentarem claramente suas ideias. No quadro 6 apresentamos algumas 

respostas: 

 

“Ajudar a usar de forma mais competente a nossa língua, em diversas situações, 
para tornar ainda mais eficiente. O maior delas será saber usar a língua para fazer o 

que almeja, e também perceber que a palavra adequada é capaz de criar, mudar” 
(P28). 

 
“Levar os alunos adquirirem as bases gramaticais e linguística para o domínio da 
Língua responsável pela boa comunição e interação social, além da preparação 

gradativa para a futura atuação profissional” (P20) 
Quadro 6 – Respostas dadas pelos docentes consideradas inadequadas sobre o objetivo de 

LP 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na segunda questão, perguntamos qual a opinião sobre o ensino de 

gramática e obtivemos os seguintes resultados: 

 

 
Gráfico 2 – Opinião docente sobre o ensino de gramática 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Dos professores pesquisados, 43% consideram que o ensino de gramática 

deve ser ancorado em textos, oportunizando ao aluno uma reflexão sobre os 

fenômenos que acometem a estrutura linguística. Dessas respostas, podemos 

destacar algumas no quadro 7: 

 

“Sem dúvida, concordo com o ensino de gramática, mas isso não quer dizer que o 
professor deva „desfiar regras e mais regras‟ para os alunos. Não se deve realizar 

uma prática de ensino preocupada com nomenclaturas e uma sistematização 
gramatical distante do real, nem haver uma veneração às normas prescritivas. O 

ensino de gramática assim entendido não atende aos objetivos do ensino de língua. 
todo texto se organiza gramaticalmente. Aspectos gramaticais, portanto, devem ser 
contextualizados durante o estudo de determinado gênero. Muitos desconhecem, 

por exemplo, a gramática do texto oral e não trabalham esse aspecto” (P06). 
 

“O problema não é o ensino de gramática, mas a grande quantidade de 
nomenclaturas e a forma como os conteúdos são cobrados, de modo estanque, 

com análises isoladas da língua, se é que podemos chamar de análise. Por outro 
lado, creio que é possível e necessário ensinar gramática, de modo reflexivo e 

conduzir o aluno à reflexão, por meio de análises de textos diversos, atuais e até 
mesmo com base nas marcas de oralidade do falante” (P04). 

Quadro 7 – Respostas dos docentes sobre o ensino de gramática: grupo ensino 
contextualizado 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observamos que todos os professores que responderam que o ensino de 

gramática deve ser contextualizado, não priorizando apenas as nomenclaturas e 

regras, responderam a primeira questão, referente aos objetivos do ensino de LP, de 

modo considerado satisfatório ou parcialmente satisfatório. Isso nos remete a ideia 

de que se trata de docentes que conhecem os PCN de LP e que fazem uso de 

metodologias de ensino de LP não normativo. Outro fator interessante que notamos 

é que desses docentes, 62% possuem pós-graduação, não estagnando apenas em 

sua formação inicial. 

Ainda observando o gráfico, observamos que 40% dos professores acreditam 

que o ensino de gramática é fundamental para que o indivíduo possa se comunicar e 

escrever corretamente. No quadro 8 seguem algumas respostas: 

 

“É de grande importância para o desenvolvimento mental da criança. A gramática e 
a escrita ajudam a criança a passar para o nível mais elevado do desenvolvimento 
da fala. Porque é no campo da formação das habilidades intelectuais que o ensino 

escolar se mostra mais falho, porque não consegue desenvolver no aluno a 
autonomia do pensamento” (P30). 

 
“O ensino de gramática é importante para que o aluno saiba escrever e se 

expressar corretamente” (P18). 
Quadro 8 – Respostas dos docentes sobre o ensino de gramática: ler e escrever 

corretamente 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os docentes que pertencem a esse grupo acreditam que a gramática, com 

suas regras e nomenclaturas, são essenciais para que o indivíduo possa se 

comunicar, interpretar e produzir textos corretamente.  

E finalmente 17% das respostas dos docentes apresentaram incoerência 

entre a teoria e a prática escolar, como vemos no quadro 9: 

 

“Muitas vezes serve para organizar e mostrar de forma mais clara que no texto” 
(P26). 

 
“Considero importante, pois sua empregabilidade nas produções textuais seguem 

sistematizações que merecem estudo e conhecimento” (P24). 
Quadro 9 – Respostas dos docentes sobre o ensino de gramática: grupo incoerência entre 

teoria e prática 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na terceira questão, perguntamos se o LD é utilizado em sala de aula e de 

que maneira, obtivemos as seguintes respostas: 

 

 
Gráfico 3 – O livro didático é utilizado em suas aulas? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos professores pesquisados, 20% responderam que não utilizam o LD, pois 

afirmaram que não há números suficientes de exemplares e/ou há falta de 

adequação dos conteúdos. 

Dos 80% que responderam que sim, apenas 3% afirmaram que utilizam o LD 

por completo, 60% afirmaram que o utiliza como material de suporte e apoio 

didático às suas aulas, e 17% responderam que às vezes utilizam o LD por 

considerarem que o material é descontextualizado e/ou número é insuficiente para 

todos os alunos. 

A maioria dos professores pesquisados respondeu que usam o LD como mais 

um apoio ao processo de aprendizagem em sala de aula. Acreditamos que isso 

ressalte a importância do professor, no ato da escolha do material, pensar, conhecer 

e refletir sobre o LD.  

No quadro 10 seguem algumas respostas que corroboram nossa inferência. 

Observando as respostas, abre-se a possibilidade para uma mudança nos 

paradigmas até então preconizado pelos LDs, pelo menos nas regiões pesquisadas, 

uma vez que podemos inferir que o docente trouxe para si mesmo a 

responsabilidade de selecionar e preparar sua atividade escolar. 
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“É utilizado como uma ferramenta. Uma aula pautada somente em livros não 
cativa a atenção dos alunos” (P21). 

 
“Para mim, não existe livro didático perfeito que se ajusta às reais 

necessidades de uma turma. Outro ponto: nem sempre temos em mãos o livro 
didático que é escolhido pela equipe docente. Portanto, uso o livro didático 
como apoio: não trabalho linearmente os conteúdos contemplados nesses 

manuais. Seleciono algumas atividades e/ou textos mais criativos ou reflexivos 
para que possam ser trabalhados. Procuro, muitas vezes, criar meu próprio 

material” (P06). 
Quadro 10 – Respostas dos docentes sobre a utilização do LD: material de apoio 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na quarta questão solicitada no questionário, perguntamos se, nas interações 

diárias em sala de aula, o professor costuma valorizar apenas as normas urbanas de 

prestígio (norma culta) ou propicia o constante diálogo entre as mais variadas 

formas de expressão e tivemos os seguintes resultados. 

 

 

Gráfico 4 – Valorização apenas das normas urbanas de prestígio (norma culta) ou propicia o 
constante diálogo entre as mais variadas formas de expressão? 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos professores entrevistados, 80% afirmaram que propiciam as mais 

variadas formas de expressão em suas interações cotidianas em sala de aula. No 

entanto, fazendo um paralelo com as questões um e dois, respondidas 

anteriormente, apontamos alguns pontos desses mesmos professores: apenas 42% 

responderam de maneira considerada adequada os objetivos do ensino de LP; e, 

46% responderam que o ensino de gramática deve ser trabalhado de maneira 



129 
 

contextualizada. Ou seja, a maioria dos professores que respondeu que trabalha 

com as mais variadas formas de expressão, não soube responder os objetivos de 

sua disciplina e também considera que o ensino de gramática proporciona ao aluno 

plenas condições para que escreva e leia corretamente. 

No quadro 11 destacamos algumas respostas desses professores: 

 

“Possibilito o diálogo entre as mais variadas formas de expressão, porém deixo 
claro para os alunos que a apropriação da norma culta se faz necessário e, é de 

suma importância para todos” (P11). 
 

“Nas minhas interações, é impossível que se afastem as mais variadas formas de 
expressão. O professor precisa atingir seus alunos e o uso da linguagem que eles 

dominam é importante. A dosagem entre a norma culta e outras formas de 
expressão facilita o aprendizado” (P22). 

Quadro 11 – Respostas dos docentes: propicia o constante diálogo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Em contrapartida, 20% dos professores pesquisados afirmaram que valorizam 

apenas as normas urbanas de prestígio, por considerarem ser o correto no caso de 

ensino de Língua Portuguesa. Seguem algumas respostas no quadro 12: 

 

“Preciso melhorar nesse aspecto, mas procuro abrir um diálogo, sempre que 
possível entre estas variadas formas de expressão, geralmente abro espaço para a 

linguagem de comunicação on line dos alunos” (P05). 
 

“É predominantemente o uso da „norma culta‟, mas não abomino o uso de gírias 
entre os alunos e até falo também com eles, desde que surja um „nós vai‟. Eles 

mesmos se corrigem” (P01). 
Quadro 12 – Respostas dos docentes: valoriza apenas as normas urbanas de prestígio 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Notamos que ainda temos docentes que abominam as formas de expressão 

que divergem da norma-padrão. 

Na questão 5, perguntamos o que o professor entende por variação 

linguística, tivemos o seguinte resultado: 

 

 
 



130 
 

 
Gráfico 5 – O que você entende por variação linguística? 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

 

Agrupamos as respostas dos docentes como: suficientes para aquelas que 

conceituaram de acordo com o descrito por Bagno (2007, p. 39-40) relacionando a 

variação linguística a variados aspectos, não se atentando apenas à questão 

regional; agrupamos como regulares para aquelas respostas que conceituaram o 

tema corretamente, mas vincularam a variação apenas ao regionalismo; e, como 

insuficientes para as respostas que apresentaram conceitos equivocados quanto à 

variação. Com o resultado apresentado, podemos observar que a maioria dos 

professores sabe o conceito de variação linguística, mas muitos ainda não 

conseguem relacionar o conceito aos exemplos coerentes.  

O professor Faraco, em um simpósio realizado na cidade de Uberlândia – 

MG, em outubro de 2014, afirma que os professores de LP sabem as concepções 

propostas pela Sociolinguística e sobre a variação linguística. Pelo menos em teoria, 

comprovamos que 50% dos professores entrevistados souberam responder 

satisfatoriamente essa questão.  

Podemos depreender dessas respostas, contidas no quadro 13, que os 

professores P19 e P22 colocaram considerações que fazem parte da teoria 

Sociolinguística, como a questão do contexto comunicacional, grupo social, faixa 

etária, sexo e também regionalismo. Analisando o perfil desses professores, 

constatamos que 60% possuem curso de pós-graduação na área, talvez seja esse 

um dos motivos de muitos estarem com o discurso afinado com relação ao tema.  
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“Variação linguística são as formas diferentes de comunicação que dependem 
de alguns aspectos ou fatores como região em que a língua é utilizada, 

situação, contexto, condição social, grau de escolaridade, intenção, público- 
alvo, grupo em que é utilizada etc.” (P19). 

 
“Variação linguística é a forma de expressão de uma comunidade linguística. A 

língua não é estática, não é única, pelo contrário, sua dinâmica a torna viva. 
As pessoas que usam a língua passam por mudanças e, como consequência, 
a língua varia seja através da história, do lugar, da situação, do grupo social” 

(P22). 
Quadro 13 – Respostas dos docentes sobre variação linguística: grupo regulares 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Selecionamos, também no quadro 14, algumas respostas consideradas 

insuficientes sobre a questão: 

 

“É a variação da língua de acordo com a cultura e o meio social” (P18). 
 

“Regionalismo” (P26). 
 

“O modo de falar de cada pessoa de acordo com o lugar que ela vive” (P02). 
 

“Trabalhar as diferenças de sotaques” (P21).  
Quadro 14 – Respostas dos docentes sobre variação linguística: grupo insuficiente 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Neste quadro, observamos que os informantes P18, P26, P02 e P21 

representam os 40% que conceituaram o tema de maneira equivocada, 

relacionando-o apenas ao regionalismo, mostrando um despreparo docente com as 

concepções Sociolinguísticas. 

Quanto à sexta questão, de certa forma, complementa a quinta tratada no 

questionário, em que perguntamos se o professor trabalha com a variação linguística 

em sala de aula e de que maneira. Todos os professores participantes responderam 

afirmativamente que trabalham com variação linguística em sala de aula. Mas ao 

responderem como trabalham, evidenciou-se que, apesar da maioria dos docentes 

saber o conceito de variação linguística, como vimos na questão anterior, não 

sabem/conseguem efetivamente trabalhar com o tema, como podemos denotar no 

gráfico seguinte. 
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Gráfico 6 – O trabalho com a variação linguística na sala de aula  

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Percebemos que a maioria dos professores consegue conceituar 

corretamente a variação linguística, todos afirmam que trabalham com o tema em 

sala de aula, mas, ao serem questionados de que forma trabalham com o tema, 

observou-se uma inconsistência nos dados apresentados pelos informantes. Dos 30 

professores pesquisados, apenas 23% trabalham com a variação de modo 

suficiente, por considerarem que um mesmo indivíduo utiliza diferentes variações 

de acordo com cada situação comunicativa, citando o trabalho com gêneros/tipos 

textuais. As respostas que consideramos como regular foram aquelas que admitem 

a variação, porém distancia os indivíduos, não considerando que o mesmo é capaz 

de utilizar inúmeras variedades, dependendo da situação comunicativa. 

Consideramos insuficiente para aqueles que relacionaram a variedade linguística à 

forma caricaturada, ancorada principalmente nos regionalismos.  

Percebemos, então, que, apesar de saberem o conceito de variação 

linguística (maioria), afirmarem que trabalham com o tema (todos), 67% não 

conseguiram responder satisfatoriamente como trabalham.  

No quadro 15, selecionamos algumas respostas que consideramos 

suficientes. Observamos nos informantes P03 e P06 uma postura variacionista, uma 

vez que entendem que a variação linguística não é apenas mais um conteúdo a ser 

trabalhado, mas sim perpassa por todos os outros. 
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“Sim, quando temos alguma colocação oral dos alunos tida como „erro‟, faço 
questão de mostra que nossa língua admite várias possibilidades. Quando 

lemos algum texto com expressões regionais ou com sotaques também 
converso a esse respeito” (P03). 

 
“Sim, a partir do trabalho com os inúmeros gêneros textuais. Há gêneros que 

exigem uma linguagem mais ou menos informal, um registro ou outro da 
língua. E isso os alunos devem entender” (P06). 

Quadro 15 – Respostas dos docentes sobre o trabalho com variação linguística: grupo 
suficiente 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Selecionamos também algumas respostas agrupadas como regulares no 

quadro 16: 

 

“Trabalhando textos com regionalismo, gírias, linguagem popular, jargões, 
variedades da língua não padrão etc” (P05). 

 

“Sim. Através de exercícios que possam mostrar diálogos que usem as 
variadas formas de expressão, gírias, pessoas de determinadas camadas 

sociais etc” (P10). 
Quadro 16 – Respostas dos docentes sobre o trabalho com variação linguística: grupo 

regulares 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já estes informantes P05 e P10 acreditam que o ensino de variação 

linguística está atrelado ao regionalismo e a variedade social apenas.  

E no quadro 17, seguem respostas agrupadas como insuficientes. 

 

“Com textos e reescrevendo para que eles possam conhecer melhor e 
respeitar” (P26). 

 
“Sim. Costumo trazer para a sala de aula diferentes formas de falar existentes 

no país. Utilizo sempre textos curtos e algumas piadas contadas em cada 
região. 

Quando falo de variação linguística, não esqueço de falar que devemos 
respeitar as diferentes falas existentes no país” (P11). 

 
“Sim. Eu uso textos, charges e tirinhas (principalmente as de Chico Bento)” 

(P18). 
Quadro 17 – Respostas dos docentes sobre o trabalho com a variação linguística: grupo 

insuficiente 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Neste quadro, observamos as considerações feitas pelos informantes P26, 

P11 e P18, sendo analisadas como insuficientes. Além do uso equivocado do Chico 

Bento como representante do preconceito linguístico, debatido por Bagno (2007), 

podemos notar que a variação linguística está muito presente e arraigada apenas ao 

conceito do regionalismo. 

Fazendo um paralelo com a questão 05, podemos observar que dos 50% dos 

professores que responderam satisfatoriamente o conceito de variação linguística, 

um pouco mais da metade (53%) não responderam de maneira satisfatória como 

trabalham com o tema em sala de aula. Consideramos como insatisfatória por 

afirmarem que trabalham de maneira caricaturada e centrada no regionalismo, o que 

pode contribuir para a manutenção do preconceito linguístico, principalmente de 

alguns grupos em especial, como nordestinos e moradores da zona rural. 

Na sétima questão, perguntamos aos professores se o LD adotado aborda a 

variação linguística e, caso não, como ele faz para trabalhar o conteúdo. E tivemos 

as seguintes respostas. 

 

 
Gráfico 7 – A variação linguística no livro didático  

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

A maioria dos professores respondeu que sim, que os LDs adotados abordam 

a questão da variação linguística. Desses professores, 74% não fizeram qualquer 

comentário sobre como o LD trabalha o tema. Talvez a abordagem proposta pelo 

livro seja considerada pelos mesmos como satisfatória.  
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Já os demais docentes teceram ressalvas, reproduzidas no quadro 18, a 

respeito do LD utilizado em sala de aula: 

 

“Geralmente aborda em aulas específicas sobre o assunto. 
Trabalho a variação a cada gênero textual trabalhado com os alunos. Ao se 

construir um texto, nenhuma escolha linguística é aleatória e os alunos 
precisam entender isso” (P06). 

 
“Hoje em dia os livros tentam mostrar, ao máximo, a realidade do aluno. Nas 
aulas, além do livro, uso de músicas facilita o trabalho desse assunto” (P21). 

Quadro 18 – Respostas dos docentes sobre a abordagem da variação linguística no livro 
didático 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os 17% de professores que responderam que não, afirmam que trabalham 

com a questão através de atividades complementares e/ou em situação que surgem 

à oportunidade de retratar o assunto em sala de aula. Vejamos suas respostas no 

quadro 19: 

 

“Não. Trabalho o conteúdo com textos e tentando, ao máximo, identificá-lo nos 
conteúdos propostos. Tento, também, buscar atividades que valorizem essa 

diversidade” (P14). 
 

“O livro didático trabalhado não aborda a variação linguística. Por isso busco 
em outros livros, atividades complementares sobre o assunto” (P25). 

 
“Trabalho com tirinhas, textos, nas diferenciações de informações, redações e 

criar narrativas das variações estudadas” (P28). 
Quadro 19 – Respostas dos docentes que responderam que o livro didático não aborda a 

variação linguística 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os professores que responderam às vezes, acreditam que o conteúdo deve 

ser trabalhado isoladamente. E apenas um professor deu uma resposta divergente à 

pergunta solicitada. 

Cabe ressaltar que dos 30 professores entrevistados, apenas 06 utilizam um 

dos LDs analisados nesta pesquisa, e por coincidência trata-se da coleção 

Português: linguagens.  

A maioria dos professores pesquisados consegue conceituar a variação 

linguística, de acordo com as definições encontradas na literatura, mas não 

mostraram que estavam em sintonia com suas respostas com uma prática efetiva do 
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tema. Também a maioria propõe um diálogo com a variação em sala de aula, em 

detrimento das normas urbanas de prestígio. No entanto, a maioria não sabe os 

objetivos propostos pelo PCN de LP e acreditam que a gramática é a única 

alternativa para o indivíduo ler e escrever corretamente.  Dessa forma, podemos 

destacar alguns exemplos de dados conflituosos: 

 Os professores intitulados P05 e P11, relacionando as questões 04, 05 e 06, 

observamos as seguintes respostas, contidas nos quadros 20, 21 e 22 

respectivamente: 

 

Questão 4: “Preciso melhorar nesse aspecto, mas procuro abrir um diálogo, 
sempre que possível entre estas variadas formas de expressão, geralmente 
abro espaço para a linguagem da comunicação on line dos alunos” (P05). 

 
“Possibilito o diálogo entre as mais variadas formas de expressão, porém 

deixo claro para os alunos que a apropriação da norma culta se faz necessário 
e, é de suma importância para todos” (P11). 

Quadro 20 – Respostas dos docentes P05 e P11 na questão 4 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Questão 5: “ As várias maneiras de se falar uma língua. Demonstram o caráter 
dinâmico de uma língua” (P05). 

 
“Compreendo que a variação linguística é um fenômeno de mudanças que 

acontece com a língua e pode ser histórica ou regional” (P11). 
Quadro 21 – Respostas dos docentes P05 e P11 na questão 5 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Questão 06: “Trabalhando textos com regionalismo, gírias, linguagem popular, 
jargões, variedades da língua não padrão etc” (P05). 

 
“Sim. Costumo trazer para sala de aula diferentes formas de falar existentes 
no país. Utilizo sempre textos curtos e algumas piadas contadas em cada 

região. 
Quando falo de variação linguística, não esqueço de falar que devemos 

respeitar as diferentes falas existentes no país” (P11). 
Quadro 22 – Respostas dos docentes P05 e P11 na questão 6 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Podemos observar que, em ambos os casos, há uma grande referência de 

variação linguística como regionalismo, minimizando as aplicações e maximizando 

os preconceitos. O informante P11 ainda mesclou o conceito de variação e 

mudança. Ao ser observada a questão 06, confirmamos a sensação deixada pela 
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questão 5, em que há uma predominância do regional, que só o outro indivíduo fala 

diferente. E na questão 4, consideramos as respostas como boas, por não caírem na 

falácia de que só existe uma única forma certa de falar e que a interação é um dos 

motivos do ensino de Língua Portuguesa. 

No informante P09 (quadro 23) também encontramos inconsistência ao 

relacionar as respostas, pois conceitua de maneira satisfatória, em sala de aula 

utiliza um método didático voltado para o regionalismo, contribuindo para a 

manutenção do preconceito e afirma fazer, mas tampouco demostra, como manter 

um diálogo com essas variadas formas de expressão: 

 

Questão 4: “Procuro utilizar as mais variadas formas de expressão”. 
 

Questão 5: “ As várias formas de falar, de se expressar que existem dentro da 
Língua Portuguesa”. 

 
Questão 6: “Sim, sempre que possível. Com textos de diferentes autores 

regionais, tirinhas, músicas, etc”. 
Quadro 23 – Respostas do docente P09 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Já o informante P01, no quadro 24, conceitua satisfatoriamente, mostra como 

trabalha com o tema em sala de aula, mas afirma que prioriza as normas urbanas de 

prestígio: 

 

Questão 4: “É predominantemente o uso da „norma culta‟, mas não abomino o 
uso de gírias entre alunos e até falo também com eles, desde que não surja 

um „nós vai‟. Eles mesmos se corrigem”. 
 

Questão 05: “São os diversos tipos de ocorrência da fala de língua portuguesa 
onde varia de acordo com a idade, região, cultura, etc”. 

 
Questão 6: “Sim. Explicando as diferentes ocorrências da língua e o porquê 

dessas diferenças. Fazendo pesquisas de regionalismo, apanhando exemplos 
na própria família Eles costuma gostar muito do conteúdo e observam a 
importância do estudo da norma culta sem discriminar quem ainda não a 

possui. 
Quadro 24 – Respostas do docente P01 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esse informante sabe definir a variação linguística, explica como trabalha com 

o tema, apesar de utilizar uma explicação com um viés tradicionalista, e afirma que 

trabalha predominantemente com as normas urbanas de prestígio. Observamos que 
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a prática tradicionalista de ensino se faz muito presente no cotidiano escolar e, por 

mais que os docentes tenham conhecimento das teorias da ciência da linguagem, 

ainda continuam perpetuando na prática um discurso já desmistificado.  

Podemos inferir que de certa maneira os docentes estão procurando 

complementar sua formação inicial, buscando cursos de pós-graduação para não 

ficarem desatualizados quanto às descobertas e metodologias de atuação em sua 

área. Isso proporciona ao docente uma nova visão de seu mundo, não ficando preso 

a concepções retrógadas e defasadas. 

E isso pode ser observado no quantitativo de respostas consideradas 

suficientes e regulares referentes à conceituação de variação linguística, em que 

60% dos docentes conseguiram expressar seu conhecimento sobre o tema. Desse 

total, 56% docentes possuem curso de pós-graduação. No entanto, essas respostas 

são contrastadas com as demais, uma vez que todos os docentes afirmam que 

trabalham com o tema, no entanto apenas 33% conseguiram sustentar seu discurso. 

Isso nos mostra que o docente sabe a teoria, mas não consegue promover uma 

metodologia de ensino pautada em tal. 

Outro dado interessante é o desapego que observamos na utilização do LD 

como fonte única e exclusiva de transmissão de ensino. Dos professores 

entrevistados, 77% utilizam o LD como material de suporte e apoio didático. Os 

motivos apontados são diversos, como material descontextualizado, falta de 

adequação do conteúdo com a realidade escolar e número insuficiente de 

exemplares. Isso pode sugerir que os docentes, desta região do estado do Rio de 

Janeiro, estão mais preocupados com o ensino promovido e estão fazendo uma 

análise mais específica do material. Talvez essa postura possa ser encarada como 

uma mudança de paradigmas, uma vez que o professor está reassumindo sua 

posição de provedor e orientador do ensino nas escolas públicas, posição essa 

deixada desde a democratização do ensino, como vimos em Soares (2002). 

 

Assim... 

 

Percebemos com esta análise que muitos dos professores que compõem 

nossa amostra apresentam uma discrepância entre seu discurso e sua prática em 

sala de aula.  
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A começar pelo próprio objetivo de sua disciplina, uma vez que, para leciona-

la, acredita-se que o docente esteja preparado e devidamente formado para assumir 

sua empreitada. No entanto, poucos sabem efetivamente quais os objetivos de LP 

para os anos finais do Ensino Fundamental. Se o docente não sabe qual o objetivo 

que quer atingir, tampouco saberá quais ferramentas deverá buscar para atingi-lo.  

Atrelado a essa questão, não nos surpreende que uma quantidade 

considerável de docentes que acreditam que a gramática ainda se constitua um 

importante instrumento metodológico para que o aluno se comunique e escreva 

bem, como se saber apenas as regras gramaticais fosse o suficiente para tal. No 

entanto, uma maioria massificante afirma que propicia em sala de aula o diálogo 

entre as variadas formas de expressão. Entrelaçando as questões apresentadas aos 

docentes, podemos observar que os mesmos docentes que afirmam dialogar com as 

variadas formas de expressão no cotidiano escolar, menos da metade sabem seus 

objetivos e a maioria opina que a gramática é fundamental para que o aluno possa 

falar e escrever corretamente, de acordo com a norma-padrão.  

Quanto ao tema variação linguística, notamos que a maioria dos professores 

sabe a teoria, porém não conseguem efetivá-la na prática e continuam perpetuando 

um ensino preconceituoso e repetindo conceitos que há muito já foram derrubados 

pelo avanço da ciência da linguagem. Talvez essa repetição seja considerada um 

caminho mais seguro e também mais prático, pois mexer em estruturas já 

fossilizadas pode causar desconforto e trabalho, no entanto, os resultados são mais 

lucrativos tanto para o aluno, objetivo da escola, quanto para o professor. 
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CONCLUSÃO 

 

Em uma sociedade globalizada, onde a comunicação parece ser a espinha 

dorsal de nossas relações sociais, é imprescindível que o indivíduo tenha condições 

de se fazer entender em qualquer contexto em que esteja inserido. Num primeiro 

momento, pode nos parecer que essa relação é obvia, e é.  

Todo indivíduo considerado apto para atuar positivamente na sociedade 

precisa ter ciência de que precisa adaptar sua linguagem ao contexto 

comunicacional e aos sujeitos envolvidos, de forma que não haja ruídos e a 

comunicação seja feita sem grandes transtornos. No entanto, observamos que esse 

indivíduo, na maioria dos casos, não consegue ser poliglota de sua própria língua. 

Desde a divulgação dos PCN, o ensino de LP deveria ter mudado seu foco, 

saindo de um ensino altamente metalinguístico, propondo um conjunto de normas 

com o fim em si mesmo, para um ensino em que se priorizem as estruturas 

linguísticas, ajudando o aluno a enfrentar esse dilema com a linguagem. No entanto, 

isso não ocorreu. Podemos observar nas escolas brasileiras a mesma rotina 

gramatiqueira que não estimula o objetivo principal, segundo o PCN, do ensino de 

LP para os anos finais do Ensino Fundamental: ampliar a competência comunicativa 

dos indivíduos. 

Podemos constatar que a linguagem não serve apenas para a comunicação, 

mas também, e de grande relevância, para designar em que grau da esfera social o 

indivíduo se encontra. Dessa forma, uma minoria privilegiada se ancora na 

linguagem para dominar e influenciar os demais indivíduos. 

Assim, toda linguagem que difere dessa minoria é marginalizada e 

considerada com erro que precisa ser corrigido. Nesse contexto, está à escola, 

principal meio de construção do conhecimento de nossa sociedade, como o local 

para que haja esse reparo, impondo a esses alunos uma troca de sua linguagem 

estigmatizada por outra considerada como a correta. Ao descrever a linguagem do 

aluno como falha, a escola acaba por destruir sua imagem social e pessoal, como se 

tudo aquilo que conhecesse não fosse bom o bastante. 

Acreditamos que a escola precisa e deve fazer esse caminho rumo a uma 

variante de maior prestígio. No entanto, acreditamos que não é da forma impositiva 

que isso ocorrerá. 
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Dessa forma, buscamos com a presente pesquisa compreender a relevância 

do ensino da variação linguística para a educação linguística do indivíduo e como 

esta pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem do ensino de língua 

materna. 

Buscamos entender os fenômenos linguísticos que convivem socialmente 

com a norma-padrão e os preconceitos que se tem em consequências das escolhas 

vocabulares no ato comunicacional.  

Nossa pesquisa se justificou na constatação, enquanto docente da rede 

pública estadual de ensino, de que há uma desvalorização da linguagem do aluno, 

além da presença maçante da metalinguagem no ensino de LP, que muitas vezes 

não oportuniza a ampliação da competência comunicativa discente. 

Na tentativa de auxiliar o trabalho do docente foram introduzidos métodos e 

materiais, e um desses componentes é o LD, presente em todas as escolas. O MEC 

criou o PNLD e passou a avaliar e adotar os livros em todo o território nacional. 

Desde sua criação, houve uma grande melhora na qualidade dos LDs distribuídos, 

no entanto, ainda pode se perceber algumas inconsistências. Outro fator 

interessante é que das quatro universidades responsáveis por analisar e avaliar as 

coleções inscritas no programa, três estão na região sudeste do país, deixando as 

demais regiões sem representantes. 

Observando nosso objeto de pesquisa, variação linguística, pudemos 

perceber que o ensino proposto pela maioria das cinco coleções de LDs analisadas 

ainda se encontra enraizado na perspectiva tradicionalista, com a metalinguagem 

em evidência, não oportunizando ao aluno a ampliação de sua competência 

comunicativa. Concluímos que os LDs de Língua Portuguesa não poderiam 

contemplar a realidade de todas as escolas que os adotassem, uma vez que sua 

adoção ocorre em todo o território nacional, além disso, foram desenvolvidos para 

ser suporte do trabalho docente. As análises realizadas durante a produção deste 

estudo apontam para a seguinte situação: a variação linguística precisa ser melhor 

explicitada tanto na formação docente quanto nos LDs de Língua Portuguesa.  

Os objetivos referentes à análise dos LDs foram alcançados, uma vez que, ao 

observarmos e analisarmos como os mesmos foram confeccionados, detectamos 

que a maioria dos LDs tratava o tema como mais um conteúdo a ser ministrado em 

sala de aula. Apesar de abordarem o tema, encontramos ainda ocorrências de 
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gramática tradicionalista focada na metalinguagem dos fenômenos linguísticos e 

gramaticais.  

Nos manuais do professor, presente no final do LD, encontramos textos que 

ajudam o docente a compreender a proposta da coleção e consequentemente a 

atualizarem seus conhecimentos, trazendo trechos de artigos de especialistas nas 

áreas e referencias para ajudá-lo a expandir sua formação inicial. 

As análises dos materiais didáticos foram embasadas de acordo com um 

roteiro previamente estruturado presente nos Apêndices A e B desta pesquisa. 

Nos questionários, podemos concluir que o professor, em sua maioria, 

conceitua corretamente a variação linguística, assegura que trabalha em sala de 

aula com o tema, no entanto, ao ser questionado como o faz, constatamos que as 

abordagens adotadas não se emparelham com as definições dadas, apontando para 

um possível despreparo docente quanto ao tema. Ao ser questionado se valoriza 

apenas as normas urbanas de prestígio ou se propicia um diálogo entre as mais 

variadas formas de expressão, a maioria afirmou que propicia um constante diálogo. 

No entanto, fazendo um contraponto com outras questões respondidas no 

questionário, a maioria, desses mesmos docentes, não soube responder 

adequadamente os objetivos de sua disciplina e também consideraram que o ensino 

gramatical é fundamental para que aluno tenha plenas condições para ler e escrever 

corretamente. Podemos observar que muitos dos docentes que compõem nossa 

amostra não apresentaram um discurso coerente com sua prática em sala de aula. 

Dessa forma, observamos que o ensino fortemente gramatical ainda encontra 

terreno fértil nas escolas brasileiras e a variação linguística nada mais representa do 

que mais um conteúdo a ser ministrado em sala de aula. 

Outro ponto de relevância para o estudo é a utilização do LD em sala de aula, 

e constatamos que a grande maioria da amostra utiliza o LD apenas como um 

material de apoio. Essa informação percorre em via inversa ao que o referencial 

teórico apontava para o uso maciço do LD em sala de aula. 

Cabe ressaltar que elegemos uma análise predominantemente qualitativa dos 

dados, evidenciando como a variação linguística é trabalhada pelos professores e 

abordada pelos LDs de Língua Portuguesa.  

Finalizamos nossas considerações, somadas a outros trabalhos, contribuindo 

para uma reflexão sobre a importância da educação linguística, não apenas no 

cotidiano escolar, mas principalmente na formação dos futuros profissionais de 
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Letras, mediadores no processo do saber na disciplina de LP, para que possam 

despertar em seus educandos um novo olhar sobre sua língua, buscando conhecê-

la e se aperfeiçoando para um bom uso social, e desenvolver seu potencial 

discursivo para que possa conviver em sociedade sem ser estigmatizado por sua 

linguagem. Dessa forma, é dever da escola democrática criar condições para esse 

despertar do indivíduo para o mundo social, não nos esquecendo de que o futuro 

começa agora e temos um grande desafio para este novo mundo cada vez mais 

tecnológico e globalizado. 

Além disso, a pesquisa trouxe relevância para nosso crescimento pessoal e 

profissional, possibilitando um novo olhar na escolha e manuseio do LD, e na 

carência da reeducação linguística tanto docente quanto discente. Isso evitará que 

nos tornemos, enquanto professores e falantes, perpetuadores de práticas 

preconceituosas em relação à linguagem e ao ensino de Língua Portuguesa. 

Desta forma, esta pesquisa promoveu alguns pontos de reflexão para a 

melhoria do ensino de LP, buscando um ensino mais produtivo, reflexivo e textual, 

fundamentado na teoria da Sociolinguística.  
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APÊNDICE A - Roteiro para análise do manual do professor 

 

1) O que se propõe a coleção? 

2) O manual do professor traz conceitos-chave teóricos? 

3) De acordo com a sua proposta, a coleção traduz o que se propôs? 

4) O manual aborda a questão da variação linguística? Como? 
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APÊNDICE B – Roteiro de análise dos livros didáticos 

 

1) Em qual livro da coleção é abordado o tema? 

2) Trabalha com habilidades do indivíduo de se adaptar ao meio? 

3) Quanto ao material textual e as atividades de exploração ao texto, 

apresentam textos com diferentes dialetos e registros? 

4) O livro didático apresenta expressões que pertencem a um dialeto ou a um 

registro mais específico (formal ou informal)? 

5) As atividades de compreensão e interpretação de textos, no tocante a 

variação linguística, propõem algo que seja capaz de ajudar o aluno a correlacionar 

a forma linguística em jogo com seu contexto de uso, percebendo que essas 

variações são fenômenos previsíveis e decorrentes da própria natureza social da 

língua? 

6) O livro didático menciona de algum modo à pluralidade de línguas que existe 

no Brasil? 

7) O livro didático separa norma-padrão de normas urbanas de prestígio? 

8) O livro didático apresenta a língua escrita como homogênea e fala como o 

lugar para o erro? Explicita que variação dentro desses itens? 

9) O livro didático recorre às práticas tradicionais para o ensino dos fenômenos 

gramaticais? 

10)  Quanto ao vocabulário, há alguma tentativa de relacionar palavras e/ou 

expressões com os contextos extralinguísticos? Como a gíria é tratada no livro 

didático? 

11)  Pelos itens gramaticais, qual é a concepção adotada pelo livro? 

12)  O livro aborda alguma variedade estigmatizada? 
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APÊNDICE C – Questionário aplicado aos professores de Língua Portuguesa 

 

Mestrado em Cognição e Linguagem 
Mestranda: Andreia Silva de Assis 

 
Prezado (a) Professor (a), este questionário busca informações para a pesquisa de 
mestrado que está sendo desenvolvida na Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF. Os informantes não precisam se identificar. 
Agradeço a sua importante colaboração para realização desta pesquisa. 
 

Dados para entrevista 

 
Data _____/______/________ 
 
Data de nascimento: ___________________Gênero:_________________________ 

Formação___________________________________________________________ 

Tempo de serviço___________________  Ano escolar que atua ________________ 

Livro didático adotado pela escola:________________________________________ 

 
Para as questões abaixo, responda de acordo com sua opinião. 
 
1) Quais são os objetivos do ensino de Língua Portuguesa para o ensino fundamental? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2) Qual a opinião sobre o ensino de gramática? Por quê? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3)  O livro didático é utilizado em suas aulas? Como? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
4) Em suas interações diárias, em sala de aula, costuma valorizar apenas as normas 
urbanas de prestígio (norma culta) em suas aulas, ou propicia o constante diálogo entre as 
mais variadas formas de expressão? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) O que você entende por variação linguística? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6) Você trabalha a variação linguística em sala de aula? Como? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

07) O livro didático aborda a variação linguística? Se não aborda, como você trabalha o 
conteúdo? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Anexo A – Coleção Aventura da linguagem - exercícios de exploração gramatical 
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Anexo B – Coleção Universos – atividades de compreensão e interpretação  
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Anexo C – Coleção Linguagens – construção de conceito 
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Anexo D – Coleção Jornadas.port – atividade de variação linguística 
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Anexo E: Coleção Jornadas.port – Atividade de exploração gramatical 

 


