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“Língua padrão:  um peixe ensaboado? 
 

Entretanto, se todos concordam com a existência 
e as vantagens da língua padrão, pouca gente – se é  

que há alguém – será capaz de descrevê-la 
rigorosamente. Pode-se dizer que aquilo que se 

chama ‘língua padrão’ é um peixe ensaboado! 
E tanto mais difícil será definir, quanto mais 

transformações sociais, políticas e econômicas 
se passem em curto espaço de tempo em uma 

sociedade, como é o caso do Brasil. De tal modo 
que um gramático conservador munido de 

compêndios, que passasse um mês diante de 
noticiários de televisão ou lendo jornais e 

revistas, acabaria por declarar, desesperado, 
ninguém mais sabe falar português no país.” 

 
 

(FARACO, C. A. e TEZZA, C., 1992.  
In: MATTOS E SILVA, R. V., 1997).  
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RESUMO 
 
 
 
 

O objetivo desta pesquisa foi investigar como professores do ensino 

fundamental têm se apropriado das novas pesquisas na área da lingüística e 

da sociolingüística, relativas ao tema ”variação lingüística”, a fim de examinar 

como o têm tratado na escola. Nossos informantes foram professoras da rede 

pública municipal do Recife, que atuavam na 1ª série do 1º ciclo (alfabetização) 

e na 2ª série do 2º ciclo (antiga 4ª série) e que tinham formação superior em 

letras e pedagogia. Utilizamos como instrumento de investigação a entrevista 

semi-estruturada, a qual foi realizada em duas etapas: inicialmente 

formulávamos às docentes perguntas sobre suas concepções de língua, 

objetivos de ensino, entendimento sobre variação lingüística, etc. Em um 

segundo momento, apresentávamos situações-problema que poderiam ocorrer 

em suas salas de aula e solicitávamos que opinassem sobre a situação e 

dissessem como agiriam, caso fossem a mestra da turma.  Os dados foram 

tratados com procedimentos sistemáticos da análise de conteúdo 

(Bardin,1977). Constatamos que o conhecimento docente acerca da variação 

lingüística ainda se revelava impreciso e superficial. As professoras 

demonstravam ter tido acesso a certas noções sociolingüísticas que vêm sendo 

discutidas na academia e às recentes prescrições para um ensino de língua 

que respeite as variedades populares. Porém, este conhecimento não se 

mostrou capaz de modificar velhas práticas e conceitos e permanecia uma 

visão homogênea da língua. Poucas professoras faziam referência a um 

confronto entre variedades dialetais como um meio para o ensino de diferentes 



 

formas de falar, considerando os níveis de formalismo adequados aos 

contextos comunicativos. Por outro lado, pudemos verificar que a proposta 

curricular da rede municipal e o livro didático pouco ajudavam as docentes a 

realizar um ensino que considere a variação lingüística de maneira abrangente 

e efetiva. Por fim, não verificamos diferenças marcantes nas concepções e 

práticas das mestras em função dos cursos de formação inicial e constatamos 

que as oportunidades de formação continuada também tinham contribuído 

pouco para um ensino que vise ao desenvolvimento da competência 

comunicativa dos alunos de meio popular. 

 

Palavras-chaves: variação lingüística, ensino de língua, competência 

comunicativa, transposição didática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The objective of this research was to investigate how elementary school’s 

teachers have studied about the new researches in linguistic and sociolinguistic 

areas, emphasizing the linguistic variation, we also analysed how teachers have 

worked with this question in the classroom. The subjects of this research were 

teaches of Recife municipal district who worked with first words class and 

teachers of the fourth year of the elementary School, they were graduated in 

words and pedagogy (superior courses). Our instrument of investigation was 

the semi-structured interview (it is a kind of open written interview). The 

interview was done in two moments. First with questions about language, 

didactic books, and linguistic variation conception. Second moment, we 

presented some  class problem situation history, and we asked how they could 

solve that problem. After all, we analysed all the research material   in a 

systematic proceeding of the content analysis (Bardin, 1977).  We observed 

that teacher’s knowledge about linguistic variation is still inaccurate and 

superficial. Teaches knew some information about sociolinguistic notion  

discussed in academic  atmosphere,   and the new orientation to a mother 

language teaching respecting the popular  varieties. However, this theoretical 

knowledge did not change the old teaching practices and the notion of a 

homogeneous language is still present.  Few teachers done reference to the 

dialect variety as an instrument to the comprehension of the teaching of 

different ways of speaking, considering the adequate formality level to the 

communicative context. We also verified that the curricular proposal and  the 



 

didactic book did not help the teachers to accomplish a instruction that consider 

the linguistic variation  not only as a important topic, but as a way to respect 

different  form of  expression.   Finally, we did not verified important differences 

in teacher’s conception and their practice in function of the initial formation 

courses they had participated in, and  testified that the   continued formation 

opportunities did not help to a teaching that  has as objective the development 

of the student’s  communicative competence in popular areas. 

 
 
Key words: linguistic variation, language teaching, communicative competence, 

didactical transposition. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

“NÓIS MUDEMO” 
 

(...) 

 

As aulas tinham começado numa segunda-feira. Escola de periferia, classe heterogênea, 

retardatários. Entre eles, uma criança crescida, quase um rapaz. 

- Por que você faltou esses dias todos? 

- É que nóis mudemo onti, fessora. Nóis veio da fazenda. 

Risadinhas da turma. 

- Não se diz “nóis mudemo”, menino! A gente deve dizer: nós mudamos, tá? 

- Tá fessora! 

No recreio as chacotas dos colegas. Oi, nóis mudemo! Até amanhã nóis mudemo! 

No dia seguinte, a mesma coisa: risadinhas, cochichos, gozações. 

- Pai, não vô mais pra escola! 

- Ôxente, modi, quê? 

Ouvida a história, o pai coçou a cabeça e disse: 

- Meu fio, deixar a escola por bobagem dessa? Não liga pras gozações da mininada! Logo eles 

esquece. 

Não esqueceram. 

(...) 

Hoje tenho raiva da gramática. Eu mudo, tu mudas, ele muda, nós mudamos, 

mudamos, mudaamooos... super usada, mal usada, ela é uma guilhotina dentro da escola. A 

gramática faz gato e sapato de língua materna – a língua que a criança aprendeu com seus 

pais, irmãos, colegas – e se torna o terror dos alunos. Em vez de estimular e fazer crescer, 

comunicando, ela reprime e oprime, cobrando centenas de regrinhas estúpidas para aquela 

idade. 

E os Lúcios da vida, milhares de Lúcios de periferia e interior, barrados na sala de aula. 

“não é assim que se diz, menino!” como se professor quisesse dizer: “Você está errado! Os 

seus pais estão errados! Seus irmãos  e amigos e vizinhos estão errados! A certa sou eu! 

Imite-me! Fale como eu! Você não seja você! Renegue suas raízes! Diminua-se! Desfigure-se! 

Fique no seu lugar! Seja uma sombra! 

E siga desarmado para o matadouro da vida.” 

 

 

(Fidêncio Bogo) 

 



 

 

 

“(...) Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por 

não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma 

tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de mim que se escolha entre 

isto e aquilo. Não posso ser professor a favor de quem quer que seja e a 

favor de não importa o quê. Não posso ser professor simplesmente do 

Homem ou da Humanidade, frase de uma vaguidade demasiado 

contrastante com a concretude da prática educativa. (...) sou professor 

contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica 

dos indivíduos e das classes socais. Sou professor contra a ordem 

capitalista vigente que inventou essa aberração: a miséria na fartura. Sou 

professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. Sou 

professor contra o desengano que me consome e me imobiliza. Sou 

professor a favor da boniteza de minha própria prática, boniteza que dela 

some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por este saber, 

se não luto pelas condições materiais necessárias para os quais meu corpo 

descuidado corre o risco de amofinar e de já não ser o testemunho que 

deve ser de lutador pertinaz que cansa, mas não desiste. Boniteza que se 

esvai de minha prática se, cheio de mim mesmo, arrogante, e desdenhoso 

dos alunos, não canso de admirar. 

(...) 

Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é meu testemunho 

ético ao ensiná-los. É a decência com que faço. É a preparação cientifica 

revelada sem arrogância, pelo contrário com humildade. É o respeito jamais 

negado ao educando, a seu ‘saber de experiência feito’ que busco superar 

com ele. Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha 

coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço”. 

(PAULO FREIRE) 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
É inquestionável a importância do ensino de língua materna na escola, 

sobretudo nos últimos anos, em que pesquisas têm demonstrado o baixo nível 

de desempenho lingüístico dos alunos, no que diz respeito a novas 

competências que se tem exigido em nossa sociedade letrada (PISA, 2000/ 

SAEB, 1990). É a partir dessas constatações que pesquisas têm tentado 

explicar e apresentar soluções para o problema. Desta forma, podemos 

perceber mudanças ocorridas nas últimas décadas com relação à educação 

em geral e, mais especificamente, no trabalho com a língua materna. Podemos 

analisar tais mudanças no ensino a partir das várias concepções de linguagem 

que foram construídas ao longo da trajetória do estudo da língua. 

Baseadas nas correntes de estudos lingüísticos, as concepções de 

linguagem dão diferentes respostas ao trabalho com língua na escola. Desta 

forma, nossa pesquisa procurou investigar o conhecimento de docentes acerca 

da variação lingüística e o que estes têm realizado em sala de aula, ante o 

tema.  

Procuramos examinar qual tem sido o conhecimento docente com relação à 

variação lingüística, a partir dos estudos que têm sido realizados pelas 

disciplinas lingüísticas, considerando, paralelamente, a questão da 

transposição didática e como se tem constituído concretamente o ensino nas 

aulas de língua portuguesa. 

 Como é importante para este trabalho, termos claro quais são as 

concepções de linguagem que, no decorrer da história, fundamentaram a 

prática docente, enfocaremos, a principio, três principais concepções de 
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linguagem, entendendo que estas, de certa maneira, determinam as práticas 

docentes. Em decorrência da concepção adotada, discutiremos o conceito de 

norma, nos utilizando daquele apresentado por Mattos e Silva (1996), em 

que se faz distinção entre norma normativo-prescritiva e normas sociais. Com 

isso entra em cena a proposta de um ensino voltado ao desenvolvimento da 

“competência comunicativa” (cf. Travaglia, 1997, por exemplo), que deve ser 

oportunizado pela escola.  

Sabemos, porém, que é por não dar conta de questões básicas no ensino 

de língua que a escola tem sido duramente criticada, colocando-se em questão 

o tratamento que tal instituição tem dado à gramática.  Neves (2003), afirma 

que o estudo da gramática, baseado na mera transmissão de definições e 

taxonomias, tem sido prejudicial, uma vez que cria falsas noções e falsos 

pressupostos. Isto nos leva a inferir que um dos motivos para o fracasso dos 

alunos, no ensino de língua, passa pela forma como a gramática é trabalhada 

na escola.   

Discutiremos, assim, as explicações para o fracasso de alunos de camadas 

populares, levando em consideração as diversas teorias como a do déficit 

cultural e a do déficit lingüístico, valendo-nos, então, da teoria das trocas 

lingüísticas, formulada por Bourdieu (1996). A partir daí, com todas as 

mudanças resultantes na forma de se perceber a língua, refletiremos sobre a 

repercussão das mesmas nos textos do saber e, conseqüentemente, nos livros 

didáticos. Apresentaremos algumas discussões acerca dos currículos e 

estudos que examinam como os livros didáticos têm tratado a questão de 

variação lingüística. Diante disto, nos perguntamos: como fica o professor e 

quais são as estratégias didáticas hoje utilizadas pelos docentes para a 
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realização do ensino de língua portuguesa? Como se tem feito a transposição 

didática dos textos do saber para o ensino efetivamente realizado em sala de 

aula, com relação à variação lingüística?   Como tem sido a apropriação dos 

professores das novas discussões acerca da língua? Responder a essas 

questões constitui o objetivo central de nossa pesquisa. 

Procuramos, assim, contribuir de alguma forma para o debate pedagógico, 

buscando esclarecer aspectos ainda pouco discutidos, como a variação 

lingüística, no que concerne à prática do professor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.1. Concepções de linguagem 
 

Fundamentalmente dispomos nos últimos tempos de três formas de se 

conceber a linguagem.  

Estudos de antigos filósofos como Platão e Aristóteles (cf. Mattos e 

Silva, 1997) deram origem ao que hoje chamamos de gramática tradicional. 

Esta buscava a descrição e correção lingüística, tendo como modelo os autores 

antigos. O que se tem definido como gramática tradicional fundamenta a nossa 

primeira concepção, que vê a linguagem como expressão do pensamento. 

Nesta perspectiva, a linguagem seria a mera exteriorização do pensamento e o 

ato comunicativo não sofreria interferência da situação social em que se 

estabelece. Esta concepção dá sustentação aos estudos tradicionais, que 

resultam no que se chama atualmente gramática normativa ou tradicional. 

Esta concepção de linguagem percebe a língua como algo homogêneo, 

único e entende que qualquer coisa que fuja desta é uma deturpação.  

Durante os anos 50, em nosso país, podemos afirmar, segundo Soares 

(2001), que a concepção de linguagem predominante no ensino de português 

era aquela concepção de linguagem como sistema. Uma concepção de 

linguagem como sistema deixa explícita a visão de língua como algo único, 

fechado em si e homogêneo.  

Neste período a escola brasileira atendia basicamente a uma camada 

privilegiada da sociedade. A maioria dos alunos já chegava à escola 

dominando o dialeto de prestígio. Com isso, o trabalho (ensino) de português 

se resumia ao “reconhecimento da língua”.   

É a partir da década de 60, com a democratização do ensino, que uma 

nova clientela surge na escola. Aí mais crianças começam a fracassar, pois a 
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escola cobra  algo que não ensina, exige o reconhecimento de uma língua que 

não é a língua daquelas crianças. Portanto, concebendo-se a linguagem como 

algo homogêneo, passa-se a acreditar que pessoas que não “conseguem se 

expressar” (não dominam o dialeto praticado na escola) não pensam; 

conseqüentemente aquele aluno que demonstra dificuldade no aprendizado da 

língua teria dificuldades por “não pensar”. Disto resulta uma prática escolar, 

como já dissemos, tradicional. 

Segundo Mattos e silva (1997) é a partir do século XX, com estudos 

estruturalistas, que se rompe com esta visão de língua e se configura um novo 

marco na história dos estudos lingüísticos, pois este vai divergir daquela visão 

em dois pontos: 

1) rompimento com a precedência da língua escrita sobre a falada. 

Qualquer variedade de uma língua passa a ser objeto de estudo, sem que uma 

seja mais importante que outra para a lingüística; e 

2) ruptura com uma postura tradicional, segundo a qual só a variedade culta 

escrita deveria ser objeto da gramática. É a partir de estudos estruturalistas 

que temos a segunda concepção de linguagem, que é vista como instrumento 

de comunicação, como um meio objetivo para a comunicação. Essa 

concepção vê a língua como um código, ou seja, um conjunto de signos que se 

combinam segundo regras. Assim, já se percebe o ato de comunicação 

considerando o emissor e receptor e ambos deveriam dominar o código para 

que a comunicação seja efetivada. Nesta concepção o código (a língua) é visto 

como algo objetivo e externo à consciência individual; os especialistas se 

limitam ao estudo do funcionamento interno da língua, desconsiderando o seu 

uso em contextos sociais mais amplos. 
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É com a lei 5.692/71, segundo Soares (ibid), que se passa a tratar a 

língua nacional na escola como “instrumento de comunicação”. Partindo desta 

concepção, que está ligada à teoria da comunicação, propõe-se o ensino de 

língua fundamentado na apropriação do código. O professor deveria garantir 

que o aluno conheça o sistema alfabético e a gramática, para que este possa 

se utilizar do código, hora como emissor – codificador, hora como recebedor – 

decodificador.  

 Percebemos que permanece, então, uma forte influencia da tradição 

gramatical sobre a forma de se conceber a língua e a linguagem. Somente a 

partir de estudos da lingüística textual, análise do discurso, sociolingüística, 

etc., é que se passa a considerar, de fato, a fala como objeto de estudo. Estes 

estudos estão no esteio da concepção que vê a linguagem como processo 

de interação. Nesta perspectiva a linguagem é vista como atividade de 

interação humana e por intermédio dela o individuo pratica ações, 

considerando o contexto sócio-histórico e ideológico, em que os sujeitos 

envolvidos no ato comunicativo ocupam lugares sociais variados. A partir desta 

perspectiva a linguagem é situada como o lugar de constituição das relações 

sociais. E é nesta concepção que se enunciam discursos e não apenas 

comunicações (Soares, 2001). Desta forma, as condições sociais e históricas, 

em que o ato comunicativo ocorre, são consideradas. 

Como mencionamos anteriormente, as diferentes concepções entendem 

a língua de diferentes formas, influenciando diretamente as práticas didáticas. 

Como nos diz Antunes (1999), é necessário se considerar concepções mais 

amplas de língua e gramática, pois é do nível das concepções que provêm as 

determinações das atividades pedagógicas. Aquela última concepção vem 
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alterar a essência do ensino de língua, pois é a partir daí que a linguagem é 

vista como processo de interação, considerando-se os diferentes sentidos que 

esta assume em diferentes situações de comunicação. Os sujeitos do ato 

comunicativo, no nosso caso professores e alunos, passam a ser vistos como 

sujeitos ativos que constroem suas habilidades e conhecimentos da linguagem 

no processo de interação com os outros e com a língua (Soares, 2001).   

As mudanças de concepções sobre linguagem provocaram mudanças 

no que concerne aos objetivos do ensino de língua materna na escola. 

Situando a discussão em torno da terceira concepção de linguagem, hoje 

hegemônica entre os estudiosos da área, entendemos que o ensino de língua, 

assim como nos apresenta Travaglia (1997), deve prioritariamente ter como 

objetivo desenvolver a competência comunicativa. Esta é entendida como: 

Capacidade do usuário de empregar adequadamente a 
língua nas diversas situações de comunicação. Portanto, 
este desenvolvimento deve ser entendido como a 
progressiva capacidade de realizar a adequação do ato 
verbal às situações de comunicação. (cf. Fonseca e 
Fonseca, 1977, p.82). 

 
Assumindo tal objetivo para o ensino de língua, a escola deve 

proporcionar aos alunos o contato com a maior variedade de textos possível, 

partindo das mais diferentes situações de enunciação. É aqui que 

consideramos o conhecimento docente sobre variação dialetal imprescindível 

para o desenvolvimento da competência comunicativa, pois entendemos que a 

escola deve trabalhar com a pluralidade de gêneros textuais utilizados 

socialmente, considerando os contextos e os agentes que os praticam. 

É de fundamental importância à escola concretizar tais objetivos. Se 

entendermos, porém, que o objetivo do ensino de língua é desenvolver a 

competência comunicativa, não confundimos ensino de língua com ensino da 
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gramática normativa tradicional: vemos que a variedade prestigiada, culta e sua 

escrita são um dos aspectos da língua, sendo utilizada para determinados fins 

em determinadas situações de interação comunicativa.   

A trajetória do pensamento lingüístico em que se elegeu como língua 

uma variedade lingüística socialmente hegemônica em um determinado tempo 

e espaço e passou a tê-la como ideal lingüístico (Mattos e Silva,1997) 

contribuiu para que ainda hoje o senso comum aceite uma língua “legítima” , 

dita como certa, apesar das pesquisas lingüísticas demonstrarem que 

nenhuma variedade lingüística é mais correta que outra. Desta forma, a escola 

tende a permanecer como meio de difusão desta variedade idealizada, 

ignorando todos os outros falares e modos de escrever. 

Com o desenvolvimento da lingüística moderna, aceita-se que qualquer 

variedade de uma língua, por si, vale como qualquer outra, sem determinar 

uma escala de valores entre cada variação. Porém, apesar de todo o avanço 

das ciências lingüísticas, tem sido pequena a repercussão disto no ensino, que 

se encontra fundamentado na tradição normativa (Mattos e Silva,1997). Faz-se 

necessário aqui discutir o que tem se definido como norma e como isto tem se 

instituído no ensino de língua.  

 

1.2. O conceito de norma 

 

É necessário explicitarmos o que entendemos por norma, variação e 

registro, uma vez que, como já dissemos, o ensino de língua materna ainda 

tende a se encontrar fundamentado na tradição normativo-prescirtiva da língua.  
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Segundo Neves (2003) o termo norma tem duas significações dentro do 

campo da linguagem. Entre os primeiros lingüistas a tentar definir o termo 

temos Saussure e Coseriu. 

Saussure, sendo um dos precursores do estruturalismo, foi o primeiro a 

estabelecer a oposição entre “langue” (referente ao sistema) e “parole” 

(referente à fala). Saussure entende a língua como uma rede de relações 

estruturada, um sistema de signos (que se combinam segundo regras), 

constituindo-se num sistema abstrato que se materializa no uso individual 

(BRAGGIO in: BIRUEL, 2002).  É a partir dos estudos de Saussure que 

Coseriu, em seu trabalho Teoria del lenguaje y lingüística general, encontra nas 

definições de língua e fala apresentadas por Saussure três pontos que julga 

insuficientes: 

1. A identificação inicial entre individual e concreto, social e formal; 

2. A distinção que faz entre língua e fala, ignorando o ponto em que a 

língua e a fala se encontram e se combinam através do ato verbal; 

3. O conceito de indivíduo desvinculado da sociedade. 

É a partir desses pontos que Coseriu faz sua crítica a Saussure e  

estabelece as diferenças entre sistema, norma e fala. Ele define sistema como 

um conjunto de possibilidades de uma língua. Ou seja, toda forma de 

expressão que é utilizada por um indivíduo ou uma comunidade. 

El sistema es sistema de posibilidades, de coordinadas 
que indican caminos  abiertos y caminos cerrados: puede 
considerarse como conjunto de ‘imposiciones’ pero 
también, y quizás mejor, como conjunto de libertades, 
puesto que admite infinitas realizaciones y sólo exige que 
no se afecten las condiciones funcionales del instrumento 
lingüístico. (Coseriu, 1978, p.98). 
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Por fim, podemos entender por sistema algo que está colocado e/ou é 

oferecido ao falante de uma língua, que pode dela se utilizar, da maneira que 

lhe convier, sem contudo ir de encontro ao que é oferecido pelo sistema. 

É a partir do eixo concreto-abstrato que Coseriu (1978) situa o sistema 

no mais alto nível de abstração; já a fala, sendo definida como o conjunto 

infinito de realizações das unidades constantes e invariáveis do sistema,  

estaria do lado oposto, ou seja, seria menos abstrata. O autor ainda define a 

fala como realização individual e concreta. 

Por outro lado, Coseriu (1978), vai definir norma como algo mais 

arbitrário, que está entre o abstrato do sistema e a concretude da fala, sendo 

apenas uma das possibilidades oferecidas pelo sistema e que implicaria a 

repetição de modelos anteriores. É importante explicitarmos que norma para 

Coseriu não seria a norma-prescritva das gramáticas, mas sim, o que é normal 

e regular nos usos. Aquilo que é utilizado com regularidade pelos falantes. A 

norma se impõe ao falante (no uso), limitando sua liberdade de expressão. 

Sendo assim, Coseriu (1978) vem afirmar que o individuo, em sua atividade 

lingüística, pode conhecer ou não a norma e tem maior ou menos consciência 

do sistema. Ao não conhecer a norma, se guia pelo sistema, podendo estar ou 

não de acordo com a norma.  

Valendo-se dos estudos de Coseriu, Mattos e Silva (1997) nos 

apresenta o conceito de norma, fazendo duas distinções: a) norma normativo-

prescritiva; b) normas sociais.  

O conceito de norma normativo-prescritiva é visto como um conceito 

tradicional, segundo o qual é escolhida uma variante da língua como modelo. 

Qualquer coisa que fuja ao modelo estabelecido é qualificada como erro. A 
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variedade eleita como modelo passa a ser apresentada nas gramáticas 

pedagógicas, que são ensinadas na escola, perpetuando assim, determinado 

modelo. 

Normas “normais” ou “sociais” são normas que definem grupos sociais 

que constituem a rede de uma determinada sociedade. Segundo Mattos e Silva 

(1997) estas se distinguem em: 

a) Normas “sem prestigio social” / estigmatizadas; 

b) Normas “de prestigio social” / norma culta. 

A tradição da norma normativo-prescritiva tem sua origem na busca de 

uma língua pura.  Como já dissemos, segundo Mattos e Silva (ibid), isto 

ocorreu a partir dos filósofos gregos que, na tentativa de descrever a língua, 

determinavam o que era ou não correto, contribuindo assim, para a instalação 

da tradição normativo-prescritiva. A norma se apresentava através das regras 

que deveriam ser obedecidas.  

Apesar de se perpetuar até hoje, principalmente nos meios de 

comunicação de massa (TV, rádio, jornal), a tradição normativo-prescritiva não 

se apresenta mais com tanto vigor nos centros de pesquisa e estudos 

lingüísticos. Como já mencionamos, a partir de algumas rupturas ocorridas 

durante o século XX, questionando a supremacia da língua escrita sobre a 

língua falada, qualquer variedade passou a ser objeto de estudo da lingüística. 

Desta forma, rompeu-se também com uma tradição em que só a norma culta 

deveria ser objeto da gramática. Com isso, incorporou-se o conceito de normas 

sociais, que se distingue da norma tradicional prescritiva. É a partir daí que 

surgem vários trabalhos que desembocam nos estudos da sociolingüística, que 
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vão dar um destaque às variações da língua nos contextos sociais em que são 

usadas pelos seus falantes. 

Surge assim, o conceito de norma de uso real, que no Brasil é adotado 

pelo projeto NURC (cf.Neves,1996) Tal projeto vem sendo desenvolvido por 

professores universitários, desde os anos 1970, com o intuito de observar e 

descrever os usos lingüísticos de falantes cultos1 de algumas das principais 

capitais do país. Acreditamos que podemos ter um melhor esclarecimento 

sobre o conceito de norma de uso real nos detendo, um pouco, sobre os 

objetivos do projeto, que assim são destacados por Neves (ibid): 

1. Ajustar o ensino de língua portuguesa, em todos os seus graus, a uma 

realidade lingüística concreta (...). 

2. Superar o empirismo na aprendizagem e ensino da língua-padrão pelo 

estabelecimento de uma norma culta de uso real. 

Um dos objetivos do projeto é descrever os fatos lingüísticos para, a partir 

daí, elaborar novas orientações para o ensino de língua portuguesa. Seus 

autores partem do conceito de norma de uso real como sendo uma norma 

baseada na realidade lingüística, ou seja, nos usos reais de pessoas cultas. 

Mesmo ocorrendo significativas mudanças no pensamento lingüístico, a 

questão da variação lingüística, dentro do ensino de língua materna, tornou-se, 

um  ponto fundamental de discussão e estudo. Travaglia (1996) nos mostra 

que há dois tipos de variedades lingüísticas: 

 

                                                

Dialetos: variação que ocorre em função das pessoas que utilizam a 

língua. Segundo este autor, esta variação pode ocorrer em seis dimensões: 

territorial, social, de idade, de sexo, de geração e função profissional. 

 
1 O projeto define como cultos os falantes urbanos que tenham concluído o nível de estudos 
superior. 
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Registros: variedades que ocorrem em função do uso que se faz da 

língua, conforme a situação em que o usuário e interlocutor estão envolvidos. 

As variações de registro, segundo Travaglia, podem ocorrer em três 

dimensões: grau de formalidade (forma/informal), modo2 e sintonia (de acordo 

com tecnicidade, cortesia). Detalhando, temos que: 

1. O grau de formalismo representa uma escala de formalidade 

entendida como um maior cuidado nos usos dos recursos da língua. 

Desta forma, quanto maior for o grau de formalismo, mais próxima a 

variedade utilizada estará da variedade padrão e culta. 

2. A variação de modo encontra-se na contraposição entre língua falada 

e escrita. Tanto a língua falada como a escrita apresentam 

variedades de grau de formalismo. Porém, cada uma apresentaria 

um conjunto próprio de variedades, a partir do que a relação que se 

faz entre o oral como sendo uma modalidade informal e a escrita 

uma modalidade formal, seria falsa.  Podemos observar o uso da 

língua na modalidade oral com um alto grau de formalismo e vice-

versa. 

Paquette (2001), discute os conceitos de níveis de linguagem e registro, 

defendendo que este último seria mais adequado, uma vez que demonstra uma 

maior neutralidade. Segundo este autor, o conceito de níveis de linguagem 

remeteria a uma hierarquização das variações da língua e, assim, a uma 

valorização que não teria validade cientifica. Ainda segundo Paquette, registro 

seria um conjunto mais ou menos complexo de contingências extra-, para- ou 

não lingüísticas. Partindo desta definição de registro, os termos “culto” e “não-

 
2 Refere-se às modalidades escrita ou falada da língua. 
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culto” não se sustentariam como algo verdadeiro e absoluto, pois estariam na 

dependência da situação e/ou do contexto em que se insere o discurso. Um 

falante culto pode expressar-se de modo não culto, a depender do contexto ou 

do interlocutor. Cada registro seria uma variação a depender do processo de 

normatização que o caracteriza em formal ou livre, ou seja, aquilo que 

Travaglia (1996) chamou de formal e informal. Encontramos, aí, um ponto de 

interseção entre o que Travaglia (1996) apresenta e o que este outro autor 

defende (cf. Paquette, 2001).  

Por fim, Paquette (ibid), nos chama a atenção para o fato de que  

registro não é um conjunto fechado, mas um conjunto marcado por alguns 

traços e que cada falante é, em diferentes graus, “polirregistral”. 

Por fim, entendemos como nos mostra Travaglia (1996), que se os 

dialetos diferem substancialmente, os registros diferem a depender do 

contexto, do interlocutor e de escolhas feitas pelo falante. Esta escolha será 

dirigida pela convenção que quer que certo tipo de linguagem seja apropriado a 

determinado uso. 

Entendendo-se que a variação lingüística é um fenômeno comum às 

línguas e que, como nos mostra Travaglia (ibid), pode se apresentar de duas 

maneiras (dialetos e registros), é importante lembrar que estas variações 

representam variações sócio-culturais e que há superposições entre as 

dimensões de variação lingüística. 

   A questão de variação de uma língua está ligada à relação entre a 

língua e grupos sociais que dela se utilizam. Porém, no que se refere ao 

trabalho de língua na escola, esta questão se torna mais complexa, uma vez 
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que a escola ainda trata muitas vezes o ensino de língua elegendo apenas uma 

variação, considerando-a “correta”.  

Apesar das mudanças derivadas das perspectivas sociolingüísticas, 

podemos constatar, como nos apresentam diversas pesquisas (Neves, 1990; 

Morais, 2002; Mattos & Silva, 1997, etc), que o ensino de língua materna ainda 

se baseia freqüentemente numa tradição prescritiva. 

Com a democratização do acesso à escola, hoje temos na realidade 

escolar brasileira a coexistência de diferentes variedades da língua. Na 

perspectiva de desenvolver alunos com competência comunicativa, o domínio 

da norma de prestígio torna-se uma questão importante para todos os 

envolvidos no processo de escolarização e da construção da cidadania. Diante 

da sociedade plural em que vivemos e com a ampliação da escola para as 

camadas mais populares da sociedade, as diferentes “normas” acabam por 

tornar a escola palco de uma luta constante entre a norma de prestígio e outros 

dialetos. O preconceito para com as variedades desprestigiadas tornaria o 

ensino de língua excludente com relação aos alunos que as empregam.  

O preconceito lingüístico, segundo Bagno (1999), encontra suas raízes 

em mitos3 que foram se constituindo ao longo da construção histórica do povo 

brasileiro e que, ao contrário de outras formas de preconceito, vem sendo 

reforçado através de vários meios, como a TV, o rádio, revistas e jornais que, 

de forma preconceituosa, vêm menosprezar qualquer fala/escrita que fuja ao 

“português padrão”, aceitando apenas uma única forma dita “correta” de falar e 

escrever português.   

                                                 
3 Para maior aprofundamento,  ver Bagno, 1999. 
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Um dos primeiros mitos que o autor revela é amplamente difundido em 

toda a sociedade e também aceito por muitos intelectuais, porém, é falso e traz 

grandes prejuízos; estamos falando da idéia de que nosso país imenso e com 

tão grandes diferenças possui algo em comum e que une a todos: a língua. É o 

mito da unidade lingüística.  Como já falamos, torna-se perigoso deixar de 

reconhecer a grande diversidade de línguas e variações lingüísticas existentes 

em nosso país.   A escola, ao não reconhecer esta diversidade, torna-se um 

dos principais veículos de transmissão e perpetuação do preconceito 

lingüístico, tentando impor certa norma culta prescrita nos livros, manuais e 

gramáticas.   

Gnerre (1998), afirma que a língua é um sistema que está associado a 

um patrimônio cultural em que estão envolvidos valores. Portanto, “uma 

variedade lingüística ‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade seus falantes”. Assim, 

entendemos que estudo da língua deve considerar questões políticas, sendo 

importante termos o entendimento do preconceito lingüístico que envolve 

também o preconceito social.   

É preciso reconhecer a existência do preconceito lingüístico, para 

podermos modificar o ensino que vem apenas, ao longo do tempo, discriminar, 

e tornar cada vez mais forte a exclusão social.    

 

1.3. O tratamento da gramática na escola e o conceito de letramento 

 

Um dos pontos mais frágeis e que tem sido, nos últimos anos, mais 

criticados, é sem dívida, o ensino de língua portuguesa baseado na gramática 

normativa tradicional. 
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O que corriqueiramente tem ocorrido na escola abre um grande 

precedente ás críticas feitas, uma vez que observamos crianças saírem da 

escola sem o domínio de uso da língua como hoje tem se esperado. Estas 

críticas são feitas tanto por especialistas como pela sociedade, de uma 

maneira geral. Entendemos que o ensino de língua portuguesa muitas vezes 

não passa de mera transmissão de conteúdos da gramática pedagógica 

tradicional, que não correspondem ao uso real da língua, de modo que o 

ensino de gramática, nos moldes tradicionais, como vem sendo trabalhado na 

escola, ganha um sentido negativo.  Nestes termos concordamos com o que 

Neves (2003), nos apresenta: “...estudar gramática é desnecessário, pois tal 

estudo não leva a nada, e, mais que isso, é prejudicial, já que cria falsas 

noções e falsos pressupostos.” 

Antes de discutirmos precisamente o tratamento da gramática na escola, 

é importante explicitarmos que o termo envolve vários conceitos distintos entre 

si. É necessário, conseqüentemente, esclarecer o que se entende por 

gramática. Segundo Neves (2003), o termo pode nos remeter a várias idéias, 

desde “mecanismo que organiza as línguas” até a idéia de gramática como 

“disciplina”. 

Travaglia (1997) nos apresenta três concepções de gramática: 

⇒ Gramática normativa: é concebida como um manual com regras de 

bom uso da língua, regras a serem seguidas por aqueles que querem se 

expressar ”corretamente”. Nesta concepção considera-se apenas uma 

variedade dita padrão ou culta. Neste sentido a gramática normativa é uma 

espécie de lei que regula o uso da língua em uma sociedade. 
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⇒ Gramática descritiva: Busca uma descrição da estrutura e 

funcionamento da língua. A gramática seria um conjunto de regras que o 

cientista encontra nos dados que analisa à luz de determinada teoria e método. 

Trabalha com qualquer variedade de língua e não apenas com a “norma culta”. 

⇒ Gramática internalizada: Considera a língua como um conjunto de 

variedades utilizadas pelos falantes que a compartilham numa sociedade, de 

acordo com o exigido dentro de uma situação de interação. Nessa concepção 

não há o conceito de erro lingüístico, mas, sim, a idéia de inadequação da 

variedade lingüística utilizada em uma determinada interação comunicativa.  

Podemos, a partir deste momento, observar distinções entre estas 

concepções. O que procuramos defender aqui é que somos usuários de uma 

língua e que, como toda língua possui uma gramática, também somos 

conhecedores desta gramática (gramática que organiza). Porém, o que a 

escola tem realizado no ensino de língua portuguesa, no que se refere à 

reflexão sobre a língua nos aspectos gramaticais e/ou normativos, é 

desconsiderar o aspecto ativo da língua, utilizando-se da gramática como uma 

camisa-de-força em que todos os falantes devem estar presos, ou seja, tende 

ainda a aceitar a primeira concepção de gramática agora mencionada, que por 

sua vez se vincula à primeira concepção de língua por nós enfocada em seção 

anterior. 

Como afirma Neves (ibid): 

É lamentável a concessão do espaço da escola para o 
tratamento da gramática como mera transmissão e 
registro de paradigmas, dos quais se pode, sem medo de 
errar, dizer que são a recorrência de esquemas mudos, 
de esqueletos inexplicados...(NEVES, 2003, p.85).      
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O que defendemos não é o abandono de um ensino sistemático da 

língua, mas sim um ensino sintonizado com o verdadeiro uso da língua, 

considerando o seu caráter vivo e sua dinâmica, em que podemos incluir suas 

variações. Julgamos imprescindível à escola considerar a linguagem em seu 

funcionamento. Desta forma, é preciso enfrentar o embate entre “língua 

padrão” x “variedades não-padrão”. 

A escola tem, historicamente, tratado a linguagem privilegiando certa 

idealização de escrita, em detrimento de outras realizações faladas e escritas. 

E é aí que reside a dicotomia modalidade padrão x modalidade não-padrão. 

Como poderemos verificar, mais adiante, tende-se a entender que a língua 

falada não seguiria uma norma e seria uma “linguagem informal”. Contudo, 

autores como Travaglia e outros nos mostraram que isto é uma falácia. A 

modalidade escrita, por sua vez, não seria dotada de uma norma única e, não 

estaria mais ligada, homogeneamente, a uma “linguagem formal”.  

Se a escola estaria mais preocupada em ensinar “a escrever”, a forma 

como tem realizado este ensino também se torna problemática, já que, ela, a 

escola, tem tratado os dialetos, socialmente estigmatizados, simplesmente 

considerando-os “errados”, o que tem ocasionado o fracasso escolar de muitos 

alunos. 

Não defendemos um ensino baseado prioritariamente na língua falada, 

pois a valorização desta modalidade e dos dialetos não-prestigiados não pode 

implicar na redução do tratamento da língua escrita e da variedade de 

prestígio. O que defendemos, sim, é um ensino que considere todas as 

modalidades e variações da língua.  

(...) cabe à escola dar a vivência plena da língua 
materna. Todas as modalidades têm de ser ‘valorizadas’ 
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(falada e escrita, padrão e não-padrão, o que, em última 
análise significa que todas as práticas discursivas devem 
ter seu lugar na escola. (NEVES, 2003, p.94)  

 
 

  Enfim, entendemos que a escola deve procurar desenvolver um ensino 

considerando todas as modalidades de uso da língua e assumir que a língua 

chamada de padrão é, na verdade, mais uma das variantes da língua em uso. 

Neves (1991), investigando o ensino de gramática junto a professores de 

1º e 2º graus, pôde constatar que todos eles, de uma maneira ou de outra, 

ensinavam “gramática”. Em seu estudo, Neves (ibid) verificou que as aulas de 

gramática consistiam numa simples transmissão de conteúdos expostos no 

livro didático. A maioria dos mestres pesquisados considerava importante que 

os alunos soubessem reconhecer (classificar) as classes morfológicas de 

palavras e aquelas relacionadas à análise sintática. Desta forma, assim como 

nos mostra a autora, podemos concluir que o ensino de gramática consistia 

basicamente no estudo de classes de palavras que deviam ser analisadas 

enquanto elementos isolados, desvinculados da própria linguagem. 

Em estudo mais recente, realizado com professoras das 3ª. e 4as. séries 

do ensino fundamental, buscando investigar como estes profissionais lidavam 

com o ensino de gramática, Morais (1999, 2002) pôde observar que aqueles 

docentes, ao contrário do que foi observado por Neves (ibid),  têm dado mais 

ênfase ao trabalho de leitura e produção de textos. Porém, o ensino de 

gramática vinha sendo ponto de grandes contradições. Segundo Morais (ibid, 

ibid), os professores buscavam realizar um trabalho que superasse aquele 

vivenciado por eles enquanto alunos, instaurando um ensino que enfatizasse a 

leitura e a produção de textos. Contudo, aspectos relativos ao ensino de 

gramática constituíam um ponto frágil. Morais (ibid), nos mostra que os 
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professores não sabiam como tratar didaticamente os conteúdos da gramática, 

assumindo diferentes posturas. Ora não realizavam trabalho algum com a 

gramática, ora trabalham exclusivamente a gramática pedagógica tradicional. 

Porém, quando tentavam conciliar o trabalho com gramática e leitura/produção 

de textos, realizavam um ensino que, usando o texto como pretexto, solicitava 

dos aprendizes “retirar, identificar e classificar termos da gramática tradicional”. 

  Morais (ibid, ibid) chama a atenção para a necessidade de avançarmos 

nas discussões sobre como tratar, em sala de aula, de maneira produtiva, este 

aspecto do ensino de língua portuguesa.   

Ao defendermos um ensino que considere as diferentes modalidades e 

variedades da língua, é necessário tratarmos de um conceito amplamente 

difundido, atualmente, entre os especialistas. É conceito de letramento. 

É comum ouvirmos, hoje, que o objetivo do ensino de língua na escola 

seja o desenvolvimento do letramento. Porém, ainda podemos verificar 

algumas divergências sobre o mesmo. Acreditamos que o enfoque 

apresentado por Soares (2002) explica adequadamente a situação atual. 

Segundo Soares (ibid) letramento é algo distinto de alfabetismo. 

Segundo a autora, o termo alfabetismo, pouco utilizado, exprime a qualidade 

ou estado de quem sabe ler e escrever, ou seja, se apropriou apenas do 

sistema notacional, do alfabeto. Ao contrário, letramento seria o termo para 

designar quem se apropriou da leitura e da escrita em sentido mais amplo, ou 

seja, incorporando as práticas sociais de leitura e escrita.  Existe, segundo a 

autora, no conceito de letramento uma dimensão social, onde letramento não é 

algo estritamente individual, já que não se restringe ao fato do indivíduo ter 
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desenvolvido as habilidades de leitura e escrita, mas, sim, diz respeito a como 

este indivíduo faz uso dessas habilidades dentro do seu contexto social. 

Hoje é reconhecido que a escola não deve apenas alfabetizar, é 

necessário letrar. Assume-se como obrigação da escola integrar o aprendiz às 

mais variadas situações de uso da leitura e da escrita. Daí a inserção do 

trabalho com diferentes gêneros textuais na sala de aula. Isto pressupõe 

superar um ensino restrito da língua, baseado na prescrição da gramática 

pedagógica, por um ensino que visa ao letramento.  

Uma vez considerando que o objetivo final do ensino de língua  seja o 

desenvolvimento da competência comunicativa e, dentro dele, o letramento, 

não podemos desconsiderar a variação lingüística como ponto central  da 

questão. Entendemos que o uso competente da língua passa também por ter 

clareza sobre o caráter variável da língua. 

É indispensável à escola considerar a variação lingüística no 

desenvolvimento das habilidades lingüísticas com vistas ao letramento, pois se 

entendemos que letramento está ligado à forma como o individuo se relaciona 

com a língua em seu contexto mais amplo, a consciência da variação 

lingüística será  indispensável.  O sujeito deve ter consciência de que variar é 

algo constitutivo de todas as línguas e ter esta clareza lhe dará melhores 

condições de fazer uso da mesma de maneira mais eficiente. 

 

1.4. Mudanças nos currículos de língua: o lugar da análise 
lingüística e da variedade lingüística 

 

Diante das mudanças na concepção de língua e linguagem, comentadas 

anteriormente, os currículos oficiais de ensino sofreram uma redefinição sobre 

o que ensinar e quais os objetivos do ensino de língua. Assim, o ensino de 
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análise lingüística, antiga gramática, também sofreu modificações que, 

atualmente, no âmbito concreto das práticas escolares, geralmente ainda não 

estão consolidadas. 

A contribuição da lingüística para o ensino de língua portuguesa 

ocasionou mudanças no objeto de ensino da língua, influenciando, assim, nos 

currículos de língua portuguesa. Desta maneira, estes estão fundamentando 

seu objeto de estudo com base em determinada concepção de língua e 

gramática. 

Notamos que nos últimos anos as propostas oficiais de ensino, como os 

Parâmetros Curriculares nacionais4 (BRASIL, MEC-SEF, 1997) e outras 

propostas curriculares, têm tentado se aproximar dos estudos mais inovadores 

sobre língua. Porém, é necessário, segundo Marinho (1998), analisarmos as 

contradições e lacunas existentes nestes documentos. Com isso, torna-se 

relevante observarmos quais as conseqüências disto na prática docente e 

entender como os professores têm absorvido o ensino de análise lingüística, 

sobretudo no que se refere à variação lingüística. 

Outra questão pertinente, neste momento, é não deixarmos de perceber 

que fatores externos e/ou do contexto político-social exercem certa 

ascendência na elaboração dos documentos oficiais de ensino. Historicamente 

o ensino de língua não tem sofrido muitos questionamentos sobre sua 

importância na formação escolar dos sujeitos. Esta importância atribuída ao 

ensino de língua leva os currículos a também enfatizarem o ensino de língua 

na escola, porém vemos que, no decorrer da história, o que tem variado é o 

enfoque que se dá a este trabalho, sendo visíveis às mudanças ocorridas sobre 

                                                 
4 PCN. p, 38. 
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o objeto de estudo e sobre qual finalidade deve ter este ensino, a que 

interesses devem atender. 

Soares (2001) faz uma retrospectiva da disciplina língua portuguesa, 

como componente curricular, e nos mostra que, a partir dos anos 1950, com as 

mudanças na sociedade, passou-se a reivindicar a abertura da escola para a 

classe trabalhadora. Com isso, houve uma ampliação do número de vagas, a 

tal ponto que, para atender à demanda, nos anos 60 o recrutamento de 

professores de português passou a ser menos exigente. A má formação de 

muitos dos novos profissionais, as condições de trabalho e a desvalorização do 

magistério vieram interferir na qualidade do ensino, levando o professor a 

tornar-se dependente de materiais didáticos, sobretudo o livro didático. Bagno 

(1999) identifica o livro didático como um dos componentes de certo círculo 

vicioso que promoveria o preconceito lingüístico nas escolas. 

Com relação às definições de conteúdos da disciplina, vemos também 

que é histórica a competição entre “língua oral” e “língua escrita”. No decorrer 

do tempo, podemos verificar que a língua escrita e a gramática sempre 

gozaram de uma certa autonomia e que os currículos têm dado maior ênfase a 

esses conteúdos. Segundo Marinho (1998), a gramática tradicional é o 

calcanhar de Aquiles no ensino de português. Tendo-se buscado um ensino de 

língua materna cada vez mais voltado às exigências do mundo atual, que gira 

em torno de novas competências para o uso da língua, torna-se polêmico o 

novo papel da gramática dentro do trabalho com língua. Estas novas 

exigências colocam em xeque o ensino da gramática pedagógica tradicional, 

questionando a eficiência daquela gramática na aquisição das competências 

idealizadas. 
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Vimos que com a promulgação da lei 5.692/71 o ensino de língua 

passou a ser chamado de “comunicação e expressão” (ensino fundamental) e 

“comunicação em língua portuguesa” (2º grau). Recentemente, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e outras propostas curriculares, o trabalho 

de língua equivalente à disciplina gramatical passou a se denominar “análise 

lingüística”, “conhecimentos lingüísticos” ou “análise e reflexão sobre a língua”. 

Estas mudanças não são meras modificações terminológicas, mas estariam 

baseadas em concepções sócio-interacionistas de língua e linguagem. Pois, 

como nos apresenta Marinho (ibid), é nas teorias enunciativas, no 

interacionismo e no construtivismo que os currículos atuais estão 

fundamentados (cf. Marinho, 1998).  

 

1.4.1. O caso dos PCN’s 
 

O documento oficial nacional que busca colocar os parâmetros para as 

séries iniciais do ensino fundamental tem como perspectiva para o ensino de 

língua a perspectiva interacionista, que adota o texto como unidade básica de 

reflexão da língua. Assim, considera a questão da variação lingüística como 

sendo algo comum a todas as línguas. Há, desta forma, o reconhecimento das 

variedades existentes em nosso país, o que se configura em um avanço. 

Com o reconhecimento deste fenômeno, se explicita que estas 

variedades lingüísticas estão associadas a valores sociais, cabendo à escola 

cuidar para que não se produza a discriminação lingüística. Também dentro 

desta concepção, o referido documento adota, assim como Travaglia (1996), o 

conceito de competência comunicativa afirmando (BRASIL, MEC-SEF, 

1997,p.31): 
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A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma 
de fala utilizar, considerando as características do contexto de 
comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes 
situações comunicativas (...) é saber, portanto, quais 
variedades e registros da língua oral são pertinentes em 
função da intenção comunicativa, do contexto e dos 
interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é de 
correção da forma, mas de sua adequação às circunstâncias 
de uso, ou seja, de utilização eficaz da linguagem: falar bem é 
falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido. 

 
Mesmo adotando uma perspectiva inovadora e reconhecendo o 

fenômeno da variação lingüística, julgamos que o referido documento aborda a 

questão de maneira superficial, quanto ao tratamento didático que deve ser 

dado pelos professores. Ele estabelece como objetivo geral de língua 

portuguesa para o 1º e 2º ciclos o seguinte: “utilizar a linguagem para 

expressar sentimentos (...) considerando os diferentes modos de falar” e não 

se coloca de maneira clara sobre como o professor pode trabalhar a variação 

lingüística, procurando desenvolver no aluno o conceito de adequação. 

Na prática, parece-nos, então, que a tendência dos professores seria a 

de não realizar um trabalho sistemático que torne o aluno competente no uso 

da língua , ou seja, saiba adequar os registros. 

 

1.4.2. A proposta Curricular da Prefeitura da Cidade do Recife 

 

No âmbito local, temos como documento regulador para o ensino 

fundamental a proposta curricular da rede municipal da cidade do Recife (PCR-

SEC,1996)5. Aquele documento defende uma concepção interacionista de 

língua e prescreve que a “competência lingüística deve ser sistemática e 

                                                 
5 Atualmente a prefeitura da cidade do Recife possui uma nova proposta elaborada em 2002. 
Porém, a mesma se encontra em versão preliminar, não tendo um caráter conclusivo. Optamos 
por seguir nossa análise baseada na proposta de 1996. 
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progressiva”. Porém, não se coloca de maneira explícita sobre que tratamento 

deve ser dado à questão da variação lingüística. 

Mesmo não deixando claro que orientações metodológicas devem ser 

seguidas pelo professor para o ensino de língua, a proposta apresenta como 

alternativa para os problemas com ensino de língua, a interação professor x 

aluno. Não negamos que o processo interativo entre professor e aluno seja 

algo importante. Porém, acreditamos que a interação por si só não garante o 

tratamento dos conteúdos de análise lingüística, nem de um ensino eficiente no 

tocante à variação lingüística. 

Apesar de vermos nos currículos um avanço com relação ao ensino de 

língua materna, considerando que estes passaram a observar os aspectos 

políticos, sociais e culturais da língua, ainda verificamos pouca menção ao trato 

que o professor deve dar ao trabalho de variação lingüística. 

 Acreditamos, juntamente com Possenti (1996), que é dever da escola 

ensinar o português chamado “padrão”. Porém, este ensino não deve assumir 

um caráter de imposição, mas de entendimento de quais variedades e registros 

são mais adequados para se utilizar em determinado contexto. Caso se exima 

de sua tarefa, de ensinar a norma de prestígio, com o argumento de respeitar a 

variedade do aluno, a escola apenas estaria reforçando as desigualdades e 

tornar-se-ia mais uma vez injusta, tolhendo o direito do aluno se apropriar de 

uma variedade lingüística socialmente prestigiada.  

Por outro lado, não sabemos que conhecimento o professor tem para 

trabalhar nesta perspectiva. Em síntese, observamos que, nas últimas 

décadas, as pesquisas vieram influenciar os currículos e textos do saber, 
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redefinindo o papel da análise lingüística, que por sua vez envolve a questão 

de tratamento dado às variedades dialetais e registros. 

 É necessário, entretanto, verificar até que ponto o conhecimento de tais 

teorias, por parte do professor, influencia sua prática e pode estar ajudando o 

aluno a entender as diferenças da língua e como eles (professores e alunos) 

podem utilizar a mesma da melhor forma possível. 

 

1.5. As explicações para o fracasso da escola ao ensinar língua 
 
 

Em seu livro Linguagem e escola, Soares (2001) defende que o fracasso 

escolar é conseqüência da escola não saber lidar com questões da língua. Ela 

nos apresenta as diferentes teorias que tentam explicar o fracasso escolar.  

Numa primeira perspectiva, por ela denominada “ideologia do dom”, o 

motivo do fracasso ou sucesso escolar dependeria da capacidade e 

características individuais de cada um e, dando-se a todos iguais 

oportunidades, ficaria “tudo resolvido”. Sabemos, entretanto, que o que se 

apresenta como diferenças individuais e aptidões naturais do sujeito, na 

verdade, são frutos das distintas oportunidades ligadas a diferenças sociais, 

existentes numa sociedade de classes. A escola, diante desta idéia, se isenta 

de qualquer responsabilidade pelo fracasso dos seus alunos e assume uma 

postura de apenas classificar os aprendizes entre aqueles aptos e inaptos. O 

próprio aluno (comunidade/família) seria responsável por isso. Segundo Soares 

(ibid), é com a ampliação do acesso ao sistema escolar que esta explicação 

perdeu seu argumento central, pois se percebeu que o fracasso escolar não se 

vinculava a indivíduos, mas, sim, a grupos de indivíduos, ou seja, àqueles 
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grupos menos favorecidos. Surgia, assim, uma questão – Por que são 

exatamente os alunos de camadas populares que fracassam na escola?  

Ao se tentar responder esta questão, apresentou-se uma nova teoria 

que buscava explicar este fenômeno: a teoria da deficiência cultural. Esta 

argumenta que o ambiente em que vivem as crianças provenientes das 

camadas populares seria um ambiente pobre culturalmente, pobre de estímulos 

sensoriais, perceptivos e sociais. Conseqüentemente produziria crianças, 

“lingüisticamente, deficientes” (Soares, 2001). 

Mas, como a antropologia demonstrou que não podemos julgar culturas 

como superiores e inferiores, os estudos na área da linguagem também 

comprovaram que não haveria sociedades e/ou grupos portadores de uma 

linguagem deficitária, mas sim que há diferenças lingüísticas. Tal como a 

ideologia do dom, a teoria da deficiência cultural colocava a responsabilidade 

do fracasso escolar no aluno, desta vez por este ser “deficiente culturalmente”. 

As duas teorias não questionavam a estrutura da sociedade capitalista, na qual 

as diferenças não estariam nas aptidões individuais e/ou na questão cultural, 

mas sim nas relações de produção e nas diferenças de acesso a bens 

materiais e simbólicos. Diante de tais teorias, a escola assumiria um caráter 

redentor (Soares, ibid), em que se almejaria o desenvolvimento de atitudes 

para compensar as “deficiências dos alunos”. 

A partir do ponto em que se passa a aceitar que existem variedades 

dentro da língua, transfere-se a discussão para um outro eixo, que é a falta de 

competência da escola em lidar com essas diferenças lingüísticas. 

A terceira teoria, ou seja, a teoria das diferenças lingüísticas, afirma que 

as realizações das línguas são diferentes umas das outras, mas isso não 
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significa ser “superior” ou “inferior”. Entretanto, como nos diz Soares (ibid), esta 

afirmação já não é tão facilmente aceita quando se trata de diferenças dentro 

de uma mesma língua. Assim, como as relações sociais determinam as 

diferentes formas de uso da língua, por diferentes grupos sociais, as diferentes 

relações existentes dentro de um mesmo grupo social determinam as variações 

lingüísticas de uma língua. Resta, portanto, a questão: como tratar as 

diferenças lingüísticas na escola?    

Soares (ibid), nos apresenta como solução para esta questão – o ensino 

bidialetal, ou seja, o aluno, falante de um dialeto desprestigiado, deve aprender 

o dialeto de prestígio, fazendo uso deste toda vez que for necessário.  

Estudos realizados por Bourdieu (1996) destacam como fator 

fundamental e determinante do uso da linguagem as condições concretas de 

instauração da comunicação, ou seja, as condições sociais em que ocorre a 

comunicação. Bourdieu (ibid) desenvolveu a teoria da economia das trocas 

lingüísticas, defendendo que, no universo social, além dos bens materiais, 

circulam os bens simbólicos, sendo a língua um desses bens. A circulação 

desses se dá através da troca. Numa sociedade capitalista, essa troca cria 

relações de força. Desta forma, as relações de comunicação são relações de 

força simbólica, em que os usos da língua dependem da posição dos 

interlocutores. É através da teoria da economia das trocas lingüísticas que o 

autor busca explicar os problemas que ocorrem nas situações de interação 

verbal e entre elas estão incluídas as relações de comunicação na escola. 

   A teoria do capital lingüístico (Bourdieu, 1996) tem sua origem na análise 

dos determinantes sociais. Assim, os problemas existentes na escola – como o 

caso do ensino da língua, que sofre interferência, como foi mostrado, pelos 
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agentes sociais que são concretizados/estabelecidos nas relações de 

comunicação – não poderiam ser resolvidos pela escola. Esta se tornaria 

impotente, porém não podemos deixar de perceber que nos conflitos sociais 

existe o germe da contradição que abre espaço para a transformação social. 

Utilizando-se da teoria do capital lingüístico, Soares (2001) apresenta 

como solução para o ensino de língua o “bidialetalismo para a transformação”, 

ou seja, o aluno tomaria consciência de que, por razões históricas e sociais, 

certa variedade lingüística se constitui como legitima, mas aprenderia também 

que não há, cientificamente, justificativa para se imprimir um juízo de valor a 

estas. 

Como exemplo de experiência didático-pedagógica baseada nessa 

perspectiva inovadora, temos o relato elaborado por Franchi (1998), em que 

alunos de camadas populares viveram um trabalho de conscientização das 

diferenças lingüísticas, que os levaria a entender que tais diferenças não estão 

ligadas à questão do “certo” e do “errado”, mas sim a convenções sociais. O 

ensino praticado buscava realizar uma aprendizagem reflexiva da língua, sem 

contudo, estigmatizar a variedade das crianças, que passaram a perceber que 

o uso de uma variedade ou de outra é uma questão de estilo ou propósito 

pretendido no ato comunicativo.  

Concebemos que em um país com altos índices de repetência e evasão 

escolar é preciso repensar urgentemente o ensino de língua materna e 

rediscutir estratégias didáticas para aquisição da norma de prestígio. 

Atualmente esta discussão parece girar em torno da priorização de práticas 

significativas de leitura e de escrita na escola, porém julgamos fundamental 

considerarmos o lugar dado ao tratamento da variação dialetal no ensino. 
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Nos questionamos como podemos nos utilizar dos diferentes modos de 

falar e escrever o português para praticar um ensino que atenda às exigências 

de uma sociedade letrada ou seja, que torne o aluno competente nas mais 

diferentes situações de comunicação. Acreditamos que isto pressupõe 

considerar as variedades dialetais dos alunos para, a partir daí, tornar este 

aluno um usuário competente da língua, dominando, quando necessário, a 

variedade de prestigio. 

Diferentes estudiosos (cf. Franchi, 1985; Possenti, 1996; Soares, 1987) 

defendem que uma condição básica – para que a escola possa realizar o 

ensino de língua tendo como meta desenvolver a competência comunicativa –   

é respeitar as variedades de língua que cada um trouxe de sua comunidade, e 

que continuará usando nas situações em que esta comunidade estiver 

envolvida. É preciso que a “língua de prestígio” seja ensinada como mais uma 

modalidade a ser aprendida. Nesse contexto, substituindo a visão de 

erro/acerto, o conceito de adequação (Travaglia, 1996) é fundamental. É 

importante trabalhar pedagogicamente com as diferenças e semelhanças entre 

as variedades lingüísticas existentes, para que a escola, a partir das 

variedades de que os estudantes são portadores, possa assegurar a 

apropriação da norma de prestígio e, assim, desenvolver um ensino mais 

eficiente e conforme ao conceito de competência comunicativa. 

 

1.6. A questão da transposição didática e a abordagem da  
construção/produção dos saberes 

 

Uma questão central a ser considerada no trabalho escolar é a forma 

como a escola se relaciona com o conhecimento. Como discutimos 
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anteriormente, as explicações dadas por diferentes teorias sobre o fracasso 

dos alunos na escola devem ser consideradas. Porém, não podemos deixar de 

considerar também que a forma como o conhecimento, produzido 

cientificamente na sociedade, é trabalhado pela escola, interfere diretamente 

nos resultados escolares. 

A teoria da transposição didática considera, justamente, a relação da 

escola com o conhecimento, fazendo distinção entre os diferentes saberes (o 

saber “sábio”, o saber a ser ensinado e o saber efetivamente ensinado). 

Segundo Chervallard (1991), no processo de ensino-aprendizagem 

devemos considerar três aspectos: o objeto de conhecimento, o sujeito que 

aprende e o que ensina. Entre estes é estabelecida uma relação que não é 

estática. Esta relação assume diferentes formatos, dependendo da situação. 

No âmbito escolar, o que ocorre é que o conhecimento que deve ser 

transmitido não é qualquer conhecimento, mas, sim, uma forma simplificada do 

conhecimento científico que historicamente se constituiu. 

 Assim, como nos aponta Chevallard (1991), o professor também é 

responsável por uma das etapas de transposição didática. A forma como este 

se relaciona com o conhecimento repercute diretamente na forma como ele irá 

realizar o ensino. Partindo deste ponto, entendemos que o conhecimento 

docente sobre aspectos relevantes do ensino de língua materna e, mais 

especificamente sobre o aspecto da variação lingüística, está, por um lado, 

estritamente ligado ao fato do professor tomar ou não conhecimento das novas 

discussões sobre a questão e adotar ou não novos  encaminhamentos em suas 

práticas de ensino no dia-a-dia.   
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Chevallard (ibid), nos aponta que o saber cientificamente constituído e 

transmitido pela escola passa por transformações no exterior e no interior desta 

instituição, em diferentes esferas. Este espaço de transformação sofre 

influencias conceituais e metodológicas que atuam na seleção dos conteúdos 

que compõem os programas e currículos escolares. A isto Chevallard (ibid), 

denomina de noosfera, isto é, o espaço de atuação dos especialistas, onde são 

definidos os conteúdos a serem ensinados. Apesar de ser o espaço de atuação 

dos especialistas, é na noosfera que se estabelecem o debate e conflitos entre 

representantes da sociedade, os especialistas das diversas áreas de ensino e 

órgãos políticos.  

As propostas que são instituídas na noosfera devem orientar os 

professores. Contudo, ao analisar tais propostas, não podemos deixar de 

considerar que estas não estão desvinculadas de questões político-ideologicas 

que influenciam sua formulação. 

Entre o saber a ser ensinado e o saber de fato ensinado, o objeto de 

conhecimento escolar passa por mais uma transformação, ou seja, para ser 

ensinado o conhecimento é modificado mais uma vez. Isto ocorre em 

decorrência da especificidade da instituição escolar, que transforma os objetos 

de conhecimento em objetos de ensino. 

Percebemos, assim, que aquilo que é prescrito nas propostas oficiais de 

ensino nem sempre corresponde ao que é efetivamente ensinado. Há um 

distanciamento entre o saber sábio, o saber a ser ensinado e o saber de fato 

ensinado.  É a partir das mudanças no saber cientifico e das mudanças sociais 

que se instala, segundo Albuquerque (2001), um desequilíbrio. Isto ocorre pelo 
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distanciamento entre a produção científica, em um determinado período, e 

aquilo que deve ser ensinado pela escola, ou seja, o saber a ser ensinado.  

No caso de língua portuguesa, podemos perceber este distanciamento 

quando a língua ensinada não considera o falar do aluno. Não queremos dizer 

com isso que a escola não deva ensinar a “língua padrão”, mas é necessário 

que se considere aquele falar. O desequilíbrio apontado por Albuquerque (ibid) 

pode ser claramente percebido no caso da língua, pois segundo Soares (2001), 

vivemos atualmente na escola um antagonismo entre a linguagem da escola e 

a linguagem das camadas populares que a escola passou a receber depois da 

expansão do sistema de ensino. 

Segundo Chevallard, no processo de transposição didática ocorre uma 

simplificação do saber “sábio” para que possa se “ensinável”. Este processo é 

inevitável. Contudo, é necessário que este saber passe pela “autorização” dos 

especialistas para que não ocorram deturpações. A isto Brousseau (1973), 

chama de vigilância epistemológica.  

A teoria da transposição didática nos dá subsídios para entender como  

a escola se relaciona com o conhecimento, em nosso caso o conhecimento 

sobre a língua. Como este objeto de conhecimento pode se transformar em 

objeto de estudo/ensino, tornando explícita a transformação de um 

determinado saber, de maneira que este possa ser ensinado de forma 

legitimada.  Como nos mostra Bourdieu (1996), um bem simbólico, como a 

língua, é legitimado, atribuindo-se valor e poder à linguagem de uns e 

desprestigio à linguagem de outros.     

O objetivo central da teoria da transposição didática é analisar as 

transformações e o distanciamento entre o saber cientifico, o saber a ser 
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ensinado e o saber efetivamente ensinado. Esta aponta como solução para 

este desequilíbrio uma redefinição do saber a ser ensinado, buscando uma 

aproximação entre o saber cientifico e o saber efetivamente ensinado, através 

da apropriação, por parte dos professores, desses saberes científicos. 

Entretanto, entendemos que a teoria da transposição didática não dá conta de 

nos explicar como o professor se apropria desses conhecimentos e que fatores 

interferem na concretização de sua prática. 

Uma abordagem que pode nos auxiliar a entender como se dá o 

processo de apropriação do professor é a abordagem da construção dos 

saberes. Esta abordagem, ao contrário da teoria da transposição didática, 

considera que os professores não realizam uma simples transferência do saber 

cientifico, traduzido inclusive nos textos do saber, para o saber efetivamente 

ensinado. O professor, através de sua própria experiência, reconstrói aquilo 

que é prescrito para ser ensinado. 

Esta abordagem encontra fundamentação na teoria do cotidiano 

desenvolvida por Michel de Certeau (1994). Esta teoria busca entender uma 

determinada realidade, investigando o que ocorre no dia-a-dia, considerando 

que as práticas cotidianas contêm as chaves de interpretação de uma dada 

realidade. É nesta abordagem que encontramos subsídios para investigar as 

práticas docentes, uma vez que busca-se investigar as relações existentes 

dentro da sala de aula e compreender como fatores externos são geridos pelos 

docentes.  

Como nos diz Ferreira (2003), esta abordagem considera a prática 

cotidiana tão importante quanto a teoria e assume a relevância da “arte de 

fazer”, dando às práticas cotidianas a mesma importância da teoria.  
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Segundo os teóricos desta abordagem, como nos mostra Albuquerque 

(2001), “os saberes não são fruto de uma transmissão, mas de uma 

apropriação”, considerando-se o contexto próprio da escola, que é construído 

por diversos fatores. 

Segundo Weisser (1998) e Albuquerque (2001), três são os fatores que 

interferem na maneira como o professor vai realizar sua prática. Esses fatores 

são as instruções oficiais que, segundo a teoria da transposição didática, 

constituiriam o saber a ser ensinado; ao lado deste primeiro fator teríamos as 

didáticas das disciplinas e os conhecimentos acadêmicos. Por fim, é também 

através de suas experiências que os professores equilibram estes fatores. O 

professor tentaria, assim, gerir estes fatores, de acordo com o contexto em que 

realiza sua prática, ou seja, considerando os alunos a quem ele se dirige. 

Desta forma, acreditamos ser esta abordagem de grande valia para 

nosso trabalho, uma vez que procuraremos investigar o que o professor 

conhece sobre variação lingüística, ou seja, o conhecimento cientifico 

(lingüístico) de que ele tomou conhecimento e, como realiza sua prática 

docente ante a diversidade lingüística real a ser enfrentada nas aulas de 

língua. Assim, é imprescindível considerar suas experiências e como ele se 

apropria do conhecimento cientifico. 

Chartier (1998) faz uma distinção entre conhecimento didático e 

conhecimentos pedagógicos. Segundo esta autora, o conhecimento didático 

consiste no conhecimento que o professor possui diretamente relacionado aos 

saberes teóricos, aos conteúdos de ensino; enquanto o conhecimento 

pedagógico se relaciona com os saberes da prática (uso do tempo pedagógico, 

organização dos alunos na classe, práticas de avaliação, etc.). 
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Segundo Chartier (1998), o conhecimento pedagógico se constitui na 

ação, ou seja, o professor se apropria daquilo que é possível ser feito na 

prática, pois os esquemas que ele aciona, ao se apropriar, são os esquemas 

da ação. Ainda segundo Chartier (ibid), a formação do professor se dá mais 

fortemente através do “ver fazer” e “ouvir dizer” e não por uma mera aplicação 

da teoria. Desta forma, é necessário que o professor reflita sobre sua prática e 

que as teorias estejam partindo desta prática, para responder problemas que 

surgem da prática. 

Segundo estudo desenvolvido por Chartier (ibid), podemos observar, a 

partir da prática docente, um conjunto de atividades que à primeira vista 

parecem contraditórias, do ponto de vista da teoria, porém que se revelam 

coerentes do ponto de vista pragmático. Assim, Chartier (ibid), aponta que, 

segundo a abordagem dos saberes em ação, a prática docente é 

primeiramente constituída pelo “como fazer melhor”. Primeiramente o professor 

parte daquilo que lhe é mais plausível de realizar em sala e, em seguida, 

quando necessário, realiza uma reflexão sobre sua prática. 

 

1.6.1. O livro didático e a variação lingüística 
 

Entendendo que o livro didático é responsável por uma das etapas de 

transposição didática, torna-se importante conhecermos o que tem sido 

proposto nos manuais didáticos e perceber as lacunas existentes nestes. Pois, 

sendo o livro didático um dos instrumentos que veicula a língua prestigiada e 

tem grande ascendência sobre o trabalho docente, é necessário analisarmos a 

sua relação com a variação lingüística e como este trabalha a questão.  
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Biruel (2002) e Biruel & Morais (2001), em pesquisa recente, mostram 

que os livros didáticos tendem a fazer um trabalho superficial sobre o tema da 

variação lingüística e que, apesar de defenderem o respeito à diversidade 

lingüística, seguem defendendo estratégias de transformar o “errado” em 

“certo” e a abordar a questão de maneira a perpetuar o preconceito lingüístico. 

Ao analisar livros avaliados e recomendados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD 2000/2001) que defendiam uma concepção interacionista 

de linguagem e sócio-construtivista de aprendizagem, os autores puderam 

constatar que estes realizavam um trabalho pontual, não-sistemático, sendo, o 

tema “variação lingüística” apresentado como uma “curiosidade”.  

Todo tratamento dado à variação lingüística, nos livros didáticos 

analisados, se limitava a contrapor a linguagem “coloquial” à linguagem “culta”, 

desconsiderando os aspectos de intencionalidade e adequação. Não se 

verificou um ensino voltado à reflexão, que explorasse os aspectos históricos, 

sociais e ideológicos que permeiam o tratamento dado à língua. 

Os manuais didáticos apresentavam uma dicotomia entre a fala, vista 

como informal e, a escrita, tida como formal, desconsiderando que as duas 

modalidades apresentam, cada uma, um conjunto próprio de variedades e 

registros com distintos graus de formalismo. Desta maneira, Biruel e Morais 

(2001) inferem a possibilidade de os professores realizarem, inadequadamente, 

uma dicotômica contraposição entre fala e escrita, caso se orientem pelos 

manuais didáticos por eles analisados. 

Enfim, o trabalho realizado por Biruel e Biruel & Morais (ibid, ibid), 

conclui que o tratamento dado à variação lingüística, pelos livros didáticos por 
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eles analisados, não permitia uma reflexão mais profunda que considerasse os 

aspectos textuais e a situação discursiva. 

 

1.6.2. E o professor: o que pensa? O que faz? 
 

A discussão até aqui desenvolvida remete-nos, em suma, a analisar 

como o professor vê esta questão e que conhecimentos ele tem sobre variação 

lingüística, de modo a podermos compreender como este conhecimento pode 

influenciar a prática docente.  

Um estudo realizado por Ferreira e Sampaio no inicio da década de 

1990 (Ferreira e Sampaio,1992), com professores da rede pública do Recife, 

demonstrou que os mesmos não identificavam a existência de diferenças entre 

variedades lingüísticas e língua materna.6  

Os professores pesquisados (Ferreira e Sampaio, ibid), justificavam as 

dificuldades de aprendizagem da norma de prestígio pelos alunos de camadas 

populares apoiando-se em princípios da teoria do déficit cultural, com 

argumentos do tipo: “tem ambiente que tem a falta de instrução”. Como já foi 

apresentado, esta teoria legitima uma prática reforçadora das diferenças 

sociais. Entendemos que tal justificativa leva a uma prática docente 

conformista, em que apenas prevalece a repetição de um ensino promotor de 

exclusão.  Outro aspecto revelado naquele trabalho foi que professores com 

mais idade, com menos escolaridade e renda mais baixa eram os que tinham 

                                                 
6 É importante diferenciarmos que a língua não é algo homogêneo e que por isso, ao falarmos 
de língua materna, estamos falando do conjunto de variedades de uma língua. 
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maior preconceito com relação às diferenças lingüísticas. Ou seja, não havia 

uma identificação daqueles docentes com variantes lingüísticas populares. 

Decorrida mais de uma década da realização deste trabalho, - e 

considerando as mudanças verificadas no debate acadêmico sobre o ensino de 

língua e nos documentos oficiais - torna-se adequado verificar como, 

efetivamente, o professor tem lidado com as questões de variação lingüística 

em sua prática. 

Monfredini (1997) nos alerta para a influencia do senso comum sobre o 

conhecimento científico na formação docente. A autora apresenta o problema 

de se fazer uma leitura superficial dos conceitos básicos das teorias 

lingüísticas, como os de norma e variação lingüística. Esta leitura superficial 

dificultaria a superação de práticas ainda baseadas na tradição gramatical e da 

lingüística estrutural, o que provocaria o preconceito lingüístico.  

É necessário que os professores estejam preparados para lidar com a 

diversidade lingüística de seus alunos e para isto precisam de uma formação 

consistente, que lhes assegure esta competência. A língua não deve deixar de 

ser vista como objeto de conhecimento, de investigação consciente. Sendo 

assim, a teoria torna-se essencial, principalmente na formação de professores 

de língua materna.  

Em sua pesquisa, Monfredini (ibid), buscou investigar as representações 

docentes acerca das variações lingüísticas. A pesquisadora procurou verificar 

entre profissionais com diferentes níveis de formação docente7, quais relações 

estes estabeleciam com as teorias lingüísticas. Sua pesquisa revelou uma forte 

influência das representações do senso comum no discurso docente, mesmo 

                                                 
7 Foram sujeitos da pesquisa profissionais com formação em magistério em nível médio, 
pedagogia, letras e pós-graduados em lingüística. 
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entre aqueles professores mais informados sobre as novas teorias lingüísticas. 

E constatava que, para a formação do docente qualificado, não bastava que 

este tivesse o conhecimento das novas teorias, mas sim ser desafiado diante 

dos seus próprios conhecimentos, que advindos do senso comum, pudessem 

promover um ensino epilingüístico8, mesmo diante do estudo padrão normativo 

da língua. 

 Diante de tais constatações, nossa questão está voltada para: como o 

professor deverá realizar este ensino, nesta nova perspectiva, se sua formação 

ainda parece estar impregnada por valores do senso comum, fundamentados 

na tradição gramatical? O que nos interessa é saber até que ponto o 

conhecimento docente pode contribuir para um ensino eficaz, mesmo sendo, 

segundo pesquisas como a de Monfredini (1997), influenciado pelo senso 

comum.  

Apesar de algumas questões ainda ficarem por ser respondidas, a 

pesquisa agora revisada, apontava para um ponto importante, que é a 

contribuição da lingüística para o ensino de português. Porém, considerando 

que o fazer pedagógico não se constitui apenas com base nas evidências das 

disciplinas básicas, fica evidente a necessidade de novas pesquisas, na 

tentativa de explicitar como o professor se apropria das teorias e realiza, em 

sala de aula, um ensino que contemple a variação lingüística. 

 

 

 

                                                 
8 Entendendo-se por epilingüístico, um ensino que leve o aluno a refletir sobre os usos da 
língua. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

CAPÍTULO 2 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



Como nosso objetivo foi conhecer o que sabiam os professores do 

ensino fundamental sobre variedade lingüística e a repercussão deste 

conhecimento na prática docente, definimos como sujeitos de nossa 

pesquisa professores com formação superior, que atuassem no 1º e 2º ciclos 

do ensino fundamental (alfabetização e 4ª série) da rede pública de ensino 

de Recife.  Entendemos, que discutir o ensino de língua, sobretudo no que 

diz respeito à questão da variação, nesta etapa de escolarização, se fazia 

pertinente, uma vez que ainda parece haver uma tendência de um ensino 

baseado na tradição gramatical, que elege uma variedade lingüística como 

legítima.  

 

2.1. Construção do corpus: instrumentos, informantes, 
procedimento de coleta e tratamento geral dos dados 

 

Sendo a alfabetização (1º ano do 1º ciclo), a primeira experiência de 

muitos alunos na escola, acreditamos que estes chegam nesta instituição 

com uma linguagem ainda muito influenciada pelo dialeto de sua 

comunidade. É também nesta série que, como demonstram as pesquisas, se 

tem um dos maiores índices de fracasso. Portanto, nos pareceu interessante 

verificar o que o professor realizava com estes alunos, quando se deparava 

com suas variedades dialetais e examinar que conhecimentos ele tinha para 

lidar com tal realidade.  

Optamos também por pesquisar professores responsáveis por turmas 

do 2º ano do 2º ciclo (antiga 4ª série). Pareceu-nos interessante abordar a 

realidade ali praticada, uma vez que os alunos, nessa etapa, já têm 

condições de realizar uma reflexão maior sobre os fenômenos da língua. 
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Assim, interessou-nos perceber como os professores lidavam com as 

questões de variação, comparando as possíveis diferenças e semelhanças 

naqueles dois diferentes estágios de escolarização. 

Como fica implícito na constituição do grupo de docentes 

participantes, buscamos comparar professores com distinta formação inicial 

(pedagogia e letras), a fim de verificar se o curso superior vivenciado 

produzia diferenças em suas concepções e práticas. 

   Decidimos desenvolver uma investigação qualitativa, analisando as 

representações dos docentes expressas ao nível do discurso.  

Como instrumentos de investigação, nos utilizamos de entrevistas semi 

estruturadas, (cf. Anexo 1) que tinham como objetivo conhecer de maneira 

mais profunda a formação e atuação docente,  procurando desvelar quais  

concepções   de linguagem e de  língua  estavam presentes na prática 

pedagógica dos professores. Na primeira etapa da entrevistas indagamos 

também sobre seus objetivos de ensino de língua, o que priorizavam no dia-a-

dia, como avaliavam seus alunos, a que atribuíam as dificuldades dos mesmos 

para se apropriar da norma de prestígio e o que faziam para ajudar as crianças 

nessa empreitada. 

Numa segunda fase das entrevistas foram apresentadas às professoras 

algumas situações-problema, para que elas pudessem se posicionar diante das 

mesmas. Estas situações didáticas apresentavam questões ligadas ao ensino 

de concordância verbal, reescrita de textos em diferentes dialetos e registros, à 

variedade de fala de determinados grupos socioculturais, etc. 

O nosso corpus foi constituído pelos depoimentos de 08 professoras, 

sendo 04 professoras com formação em letras (02 que atuavam na 1ª série do 
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1º ciclo e 02 que atuavam na 2ª série do 2º ciclo) e 04 com formação em 

pedagogia (02 que atuavam na 1ª série do 2º e 02 que atuavam na 2ª série do 

2º ciclo). As entrevistas foram aplicadas individualmente e as docentes 

responderam às mesmas em locais distintos (na escola, em suas casas), 

conforme sua conveniência. 

A análise dos dados assumiu um caráter qualitativo, ancorado em 

procedimentos sistemáticos da análise do conteúdo (Bardin, 1977), na 

perspectiva da análise temática.  

Sendo a análise do conteúdo um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

dos conteúdos da mensagem (Bardin, 1977), julgamos que esta se constituiria 

como adequado procedimento de tratamento dos dados, uma vez que 

pretendíamos investigar, por meio de entrevistas, aquilo que professores 

podem expressar sobre suas concepções e práticas pedagógicas.     

 Conforme Morais (1999, in Oliveira, 2002), a análise de conteúdo é uma 

interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que 

este tem dos dados, realizando uma leitura interpretativa dos mesmos. Porém, 

na análise do conteúdo visualiza-se o contexto em que a comunicação se 

realiza, considerando os múltiplos significados de uma mensagem que estão 

articulados com o contexto em que foram produzidos. Desta forma, 

consideramos a entrevista como forma de interação humana em que aspectos 

subjetivos estarão presentes e que devem ser considerados na análise dos 

dados. Os aspectos subjetivos estiveram como pano de fundo em todo o 

processo de interação que interferiu na construção de significado das 

narrativas. Por tudo isto, julgamos válido utilizarmos a análise do conteúdo, 
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uma vez que, segundo Bardin (1977 p,28),  esta técnica busca a superação da 

“ilusão da transparência”, via  “vigilância crítica” e o emprego de “técnicas de 

ruptura”, com a finalidade de manter o rigor e a fidedignidade dos 

procedimentos metodológicos.   

  

2.2.Perfil dos sujeitos 
 

 Nossa amostra de sujeitos foi composta por oito professoras da rede 

municipal do Recife. Estas foram escolhidas de maneira aleatória, porém 

tinham que atender a determinadas exigências: deveriam estar atuando no 

ensino fundamental, mais especificamente, no primeiro ano do primeiro ciclo 

(alfabetização) e no segundo ano do segundo ciclo (4ª série) e ter nível 

superior concluído nos cursos de pedagogia ou letras. Desta forma, nossa 

amostra ficou assim composta: 

QUADRO 1: PERFIL GERAL DOS PROFESSORES 
 
SUJEITO FORM. ENS. 

MÉDIO 
FORMAÇÃO 
SUPERIOR 

PÓS-GRADUAÇÃO ANOS DE 
EXPER. 

SÉRIE DE 
ATUAÇÃO 

SP01 Magistério Pedagogia/ 
UFPE 

- 17 1º ano do 
1º ciclo 

SP02 Magistério Pedagogia/ 
FAFIRE 

- 14 1º ano do 
1º ciclo 

SL03 Magistério Letras Esp. em língua 
portuguesa/ 
literatura 

20 1º ano do 
1º ciclo 

SL04 Magistério Letras Esp. Super. 
Educacional/ UFPE 

03 1º ano do 
1º ciclo 

SL05 Magistério Letras/ 
UFPE 

Esp. Super. 
Escolar/UNI-
VERSO* 

19 2º ano do 
2º ciclo 

SL06 Magistério Letras/ 
FACHO 

- 17 2º ano do 
2º ciclo 

SP07 Magistério Pedagogia/ 
UFPE 

Esp. Educ.  Jovens 
e Adultos/UFPE 

20 2º ano do 
2º ciclo 

SP08 Magistério Pedagogia/ 
PROGRAPE 

- 23 2º ano do 
2º ciclo 

* Em curso 
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 Para identificarmos nossos sujeitos, nos utilizamos da seguinte 

codificação: S= sujeito; P = Pedagogia; L = Letras; e a numeração 

correspondente como também a série de atuação: 1= alfabetização e 4= quarta 

série. Desta forma, S1P01 significa (sujeito: um; curso: pedagogia; série: 

alfabetização). 

 A partir da entrevista, pudemos observar, confirmando pesquisas 

anteriores (Batista, 1997; Silva, 2001; Pimenta, 2001), que nossas professoras 

eram oriundas de famílias com baixa escolarização, sendo elas as primeiras 

pessoas da família a chegar à universidade. 

 Também foi interessante observarmos que a maioria das nossas 

docentes realizou integralmente sua formação escolar básica em escolas 

públicas. Com exceção dos sujeitos S2P01 e S4L01, que estudaram em escola 

privada e, do sujeito SL05 que teve formação mista (escola privada e pública). 

 Com relação aos anos de experiência, pudemos verificar que a grande 

maioria possuía larga experiência naquele nível de ensino. Dentre os oito 

sujeitos, sete possuíam quatorze anos ou mais de experiência no ensino 

fundamental.  

Também é interessante percebermos que todos os nossos sujeitos 

tinham feito formação em nível médio no magistério e que concluíram sua 

graduação no final da década de setenta e inicio da década de oitenta. Sendo 

assim, podemos concluir que os cursos de formação inicial em nível médio 

(magistério) foram realizados há muitos anos e que talvez teriam sido  cursos 

com perspectivas pedagógicas hoje criticadas entre os especialistas em 

educação. Um de nossos sujeitos caracterizava seu curso de magistério como 

sendo um curso “mecanicista”, “tecnicista”: 
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  “(...) Por que até quando eu tinha feito o magistério. Meu 

magistério era tecnicista”.  

SP07:P36 

   

 É importante salientarmos que metade de nossa amostra de professoras 

tinha cursado pós-graduação. Porém, apenas uma tinha especialização na 

área de língua portuguesa. As demais tinham feito especialização em 

supervisão escolar e uma em educação de jovens e adultos. 

Todas as docentes que participaram de nossa amostra eram casadas e 

tinham entre 35 e 50 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS I: concepções e 

práticas reveladas nas entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1. Concepções e o tratamento escolar sobre o ensino de língua 
 
 Um dos aspectos mais relevantes para nossa pesquisa era procurar 

investigar qual concepção de língua norteava o trabalho docente. Para 

chegarmos a tal conhecimento, nos utilizamos de três questões que estão 

intimamente relacionadas e que poderiam nos dar pistas sobre que 

concepções e/ou perspectivas lingüísticas estavam no esteio da prática 

pedagógica. Assim, norteamos nossa investigação a partir de perguntas que 

indagavam sobre: 1) os objetivos ao ensinar língua; 2) o papel do ensino de 

língua na escola; 3) o que era priorizado no ensino de língua. 

  

3.1. 1. Os objetivos do ensino de língua 
 

Com relação à primeira questão, pudemos verificar que a maioria dos 

argumentos apresentados estavam relacionados à leitura e à escrita, ou seja, 

os objetivos giravam em torno de alfabetizar, formar o leitor, desenvolver a 

leitura e a escrita “com compreensão”. Sete das oito professoras entrevistadas 

afirmaram ter como objetivo alfabetizar e “formar o leitor e escritor”. Contudo, 

pudemos perceber algumas peculiaridades nestes depoimentos. Algumas 

professoras demonstravam ter como objetivo maior alfabetizar, levando os 

alunos a terem maior compreensão do sistema alfabético e/ou terem “noção 

dos padrões silábicos simples”: “Que eles se apropriem, eles tenham condições 

de ler (...). Ou seja, eu quero alfabetizá-los. Que eles cheguem no segundo ano 

do segundo ciclo lendo o universo básico deles”, (SL03:P02).  “Que eles 

assim... pelo menos...saiam lendo, lendo não por que é difícil, mas que pelo 

menos eles conheçam os padrões simples”. (SP02: P01).  
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Estes argumentos, mesmo estando relacionados a aspectos de leitura e 

escrita, sugerem que as professoras estavam mais preocupadas em assegurar 

a alfabetização de seus alunos. Isto foi preponderante entre as docentes de 

alfabetização (1º. ano do 1º. ciclo), indistintamente da formação inicial. Este 

fato parece-nos compreensível, visto que é nessa série que são implementados 

maiores esforços para a alfabetização dos alunos. 

 Entre as professoras que atuavam em turmas do 2º ano do 2º ciclo, os 

objetivos em língua portuguesa também estavam relacionados a aspectos de 

leitura e escrita, contudo a ênfase girava em torno do “desenvolvimento do 

leitor e do escritor”, “da leitura com compreensão” e “da escrita com clareza e 

coerência”. Eis alguns depoimentos: 

“(...)Um é eles começarem a ler, realmente né? 
Compreendendo, Fazendo uma leitura do texto em todos 
os sentidos. É o primeiro. Depois eu tenho um outro 
objetivo que é produzir texto com coesão,  com 
coerência,  com clareza, né? Formar o leitor maduro. O 
leitor e o escritor maduro(...).” 

(SP07:P01) 
 
 

“(...) Então o meu maior objetivo é que eles leiam e 
compreendam o que leu  (sic). Ou seja, eu gostaria que 
eles não fossem mais um grupo de analfabetos 
funcionais, né? Que a gente... então meu trabalho maior 
é em cima da compreensão da interpretação e da 
compreensão. Ou da  compreensão e da interpretação... 
a ordem  eu... que o importante é eles compreenderem.” 

(SP08:P02) 
 
 

Podemos afirmar que, entre estas professoras a preocupação maior 

residia em desenvolver a leitura e a escrita com compreensão, ou seja, nestas 

séries era necessária a consolidação do processo de alfabetização, exigindo do 

aluno um maior amadurecimento, ou seja, um maior domínio das práticas de 

leitura e escrita.  
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Dentre as docentes que tinham como objetivo, no ensino de língua, 

aspectos relacionados à leitura e a escrita, apenas uma fez menção à 

comunicação. 

“Olhe, eu tenho tido, pelo menos a orientação que eu 
tenho tido na rede, é que o objetivo primordial na área de 
língua portuguesa seja justamente utilizar os recursos da 
língua, não é? Utilizar as várias...como é que eu posso 
dizer assim... as várias utilizações da língua pra efetuar a 
comunicação”. 

(SP08: P02) 
 

Acreditamos que isto seja um dado relevante, visto que, como têm 

demonstrado outras pesquisas, os docentes já têm incorporado as idéias da 

concepção interacionista da linguagem.  Entretanto, desenvolver a 

“competência comunicativa” (Travaglia, 1997), não apareceu, explicitamente, 

como um objetivo para o ensino de língua para nossas entrevistadas.  

 Com relação a efeitos da formação inicial das docentes, dentro desta 

categoria, não verificamos diferença significativa, visto que sete das oito 

professoras declaravam ter objetivos relacionados à leitura e a escrita. 

É interessante observarmos que apenas uma das professoras afirmava 

ter como objetivo primeiro “desenvolver a língua culta”, sem contudo, fazer 

menção à leitura e a escrita. “Em língua portuguesa? Que eles tenham a 

linguagem culta, certo? Por que é o que vai... eu tenho que preparar os 

meninos para a escola que vão (sic) recebê-los (...)”, (SL06:P02). 

Diante deste quadro, fica a questão de como o professor tem 

explicitamente o objetivo de assegurar a apropriação da variedade de prestigio. 

Como analisaremos em seção posterior, é possível que para os docentes estas 

questões não estivessem claramente relacionadas. Podemos cogitar que a 

apropriação da norma de prestígio faça parte dos objetivos pedagógicos das 
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professoras, de maneira implícita, visto que, ao desenvolver a leitura e a escrita 

do aluno, indiretamente isto permitiria um progressivo domínio da “língua culta”. 

Porém, parece-nos que as docentes não concebiam isto de modo claro. 

 Curiosamente, a mesma professora que afirmava ter como objetivo o 

desenvolvimento da variedade de prestigio, dizia também ter como objetivo 

preparar para o mercado de trabalho e/ou para as escolas que iriam recebê-

los: 

“Em língua portuguesa? Que eles tenham a linguagem 
culta, certo? Por que é o que vai... eu tenho que preparar 
os meninos para a escola que vão recebê-los. Através de 
redação, de texto.(...) A fala e escrita, porque eles serão 
excluídos do mercado de trabalho, também da formação 
deles” 

(SL06: P02) 
 

O fato de apenas uma professora ter explicitado o objetivo de 

“desenvolver a língua culta” parece-nos significativo, pois se distancia do que 

verificou um estudo realizado por Sampaio & Ferreiro (1990), há alguns anos, 

também com professores do estado de Pernambuco. Aquelas pesquisadoras 

concluíram que os professores se aproximavam dos valores lingüísticos da 

classe dominante, buscando assim priorizar no seu ensino a variedade 

socialmente prestigiada, levando a uma incompatibilidade entre os valores da 

escola e aqueles dos alunos, gerando assim, a evasão e exclusão escolar. 

Dentre as professoras que entrevistamos, nos pareceu que não havia, pelo 

menos explicitamente, um predomínio de adesão aos valores da classe 

dominante. O trabalho com a língua materna já estaria mais sensível às 

questões das diferenças lingüísticas e do respeito a essas diferenças, porém 

reconhecendo-se a necessidade do ensino da variedade de prestígio. Este 

ensino, por sua vez, estaria mais incorporado dentro de um trabalho que 
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partisse do texto. Por outro lado, isto se contrapõe ao resultado de outros 

trabalhos (Morais, 1999) em que o ensino da língua portuguesa se justificava 

por ser uma necessidade para o mercado de trabalho. O fato de apenas uma 

professora nossa demonstrar interesse em desenvolver a “língua culta”, de 

maneira explicita e com o argumento da exigência do mercado de trabalho, 

pode soar um pouco tradicional e antiquado, porém esta mesma professora 

demonstrava preocupar-se em não agredir a cultura do aluno. Parece-nos que, 

segundo a docente, o domínio da norma de prestígio daria melhores condições 

para o desenvolvimento da leitura com compreensão, tendo como fim maior a 

“construção do cidadão”: “...E também a maneira que eles... a fala também é 

importante. Sem a agredir a cultura que ele vem, né? Mas, isso é importante. 

Respeitando a origem” (SL06:P02) 

Outro ponto que constituía um objetivo para as docentes foi a 

“socialização dos alunos”. Mesmo não sendo um aspecto especifico do ensino 

de língua, este também foi mencionado como objetivo a ser desenvolvido. 

Porém, isto foi apresentado apenas por uma professora de alfabetização, o que 

talvez se justifique por ser, para muitas crianças, o primeiro contato com o 

universo escolar.  “(...) Se expressar, a questão da convivência, uma melhor 

convivência entre eles. Eu acho que talvez o objetivo maior, até por que eles 

também só são grupo cinco”, (SP02:P01). 

Por fim, outro objetivo, apresentado por apenas duas docentes, foi o 

desenvolvimento da oralidade e da comunicação. Não podemos afirmar, ainda, 

que isto revele uma menor preocupação com o desenvolvimento da 

modalidade oral na escola, porém parece-nos que, quando falavam em 

oralidade, as professoras tenderiam a referir-se ao desenvolvimento e/ou 
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aquisição da fala. E, quando se referiam à “comunicação”, tenderiam a 

remeter-se à comunicação na modalidade escrita, fazendo uso das mais 

diversas possibilidades do sistema de escrita e da diversidade textual. “(...) 

Utilizar as várias...como eu posso dizer assim... as várias utilizações da língua 

para efetuar a comunicação. Então o meu maior objetivo é que eles leiam e 

compreendam o que leu”, (SP08: P02). 

 Enfim, com ralação aos objetivos indicados pelas professoras para o 

ensino de língua, o que pareceu se destacar foram os objetivos de “alfabetizar” 

e “formar o leitor e escritor com compreensão”, sendo esta última a categoria 

com maior índice de ocorrência: o primeiro objetivo mais enfatizado pelas 

docentes de alfabetização e, o segundo, pelas docentes de 4ª série. Não 

observamos diferenças com relação à formação inicial do professor. Tanto 

docentes com formação em Pedagogia, como professores com formação em 

Letras demonstraram ter, praticamente, os mesmos objetivos. 

 

3.1.2. O papel do ensino de língua na escola 

  

Embora muito idêntica à questão anterior, esta pergunta da entrevista, 

formulada de modo mais abrangente, visava colher mais dados sobre a 

concepção e ensino de língua adotado por nossas informantes. 

 Com relação ao papel que o ensino de língua tem na escola, as repostas 

das professoras se apresentaram de forma bem distribuída, não existindo uma 

categoria de resposta predominante. Pudemos observar a presença de 

argumentos que apresentavam a “comunicação” e a “formação do leitor e 

produtor de texto” (3/8), como uma das finalidades mais mencionadas para o 
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estudo da língua na escola: “Olha, na minha opinião, eu acho que é pra... é até 

pra se comunicar melhor. Eu acho que seja isso. Pra comunicar melhor, se 

fazer entender. Eu acredito que seja isso.(...)”, (SP01:P04). “(...)Aprender a ler. 

Ler tudo que é tipo.. saber fazer todos os tipos de leitura, ser um produtor de 

texto, que na sua vida se requer isso.(...)”, (SP07: P05). 

 É interessante observarmos que tal argumento foi apenas mencionado 

entre as professoras com formação (3/8) em pedagogia e a incidência maior foi 

entre as professoras que atuavam no 2º ano do 2º ciclo (2/3). Talvez isto esteja 

ligado ao fato de terem uma preocupação em desenvolver mais as 

capacidades de leitura e de produção textuais naquela etapa da escolarização. 

Apenas uma professora de alfabetização informou ser este o papel do ensino 

de língua na escola.  

 Tendo um mesmo número de ocorrências (3/8), encontramos a 

justificativa de “ampliar o conhecimento que o aluno já possui quando entra na 

escola”, sistematizá-lo para com isso haver um melhor aprendizado. Ela foi 

mencionada apenas por professoras de alfabetização.  

“(...) eu, na minha opinião, que eu acho que a gente vai 
pra escola pra ampliar o que a gente já sabe do 
português. Eu, quando entro na escola, eu tenho um 
acervo oral, eu tenho um acervo da língua escrita, 
mesmo que eu não domine o código. Eu vou pra ampliar 
isso”. 

(SL03: P10) 
“Eu acredito que seja por conta das regras, né? Até pra 
você sistematizar as coisas. Todas as regras você 
sistematiza aquilo ali, pra pode você conseguir... deixa 
ver como é que eu posso dizer... aprender melhor. Eu 
acredito que seja por aí”. 

(SP02: P05) 

 Diante deste depoimento, podemos observar que parecia necessário 

sistematizar e organizar no aluno “regras da boa expressão”. Este argumento 
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parecia fundamentado, de certa forma, na idéia de que o aluno já chega à 

escola com um certo conhecimento sobre a língua, mas que seria importante 

que este conhecimento fosse ”re-organizado”. Mesmo não afirmando isto de 

forma explicita, podemos inferir que a professora percebia a língua como objeto 

de conhecimento que precisaria ser sistematizado pela escola, ou seja, que 

caberia à escola ordenar e explicitar o conhecimento que o aluno já traz sobre 

a língua. 

Em contrapartida, apenas docentes que atuavam no 2º ano do 2º ciclo 

afirmavam ser papel do ensino de língua na escola a “formação do cidadão”, “o 

desenvolvimento do senso crítico” (2/8).  

“(...) Olhe quando eu penso no ensino da língua 
portuguesa na escola, principalmente do nível social de 
alguns alunos da gente, que é de escola publica (...) Eu 
penso mais na parte assim... de desenvolver o senso 
critico dele, entendeu?” 

(SL05: P12) 
Observamos que esta justificativa foi mencionada apenas por 

professoras com formação inicial em letras. Esta mudança de eixo nos 

argumentos das docentes de alfabetização e 4º série pareceu-nos interessante. 

Enquanto, num primeiro momento, a escola deveria buscar no ensino de língua 

a sistematização e ampliação dos conhecimentos do aluno, em outra etapa a 

finalidade se restringiria menos aos aspectos lingüísticos e seria buscada uma 

formação “mais política e social”. 

“Olhe, o aluno aprende a ler pra ele mesmo. Para a 
formação do cidadão. Por que se ele não souber ler um 
texto, compreender o texto lido, ele jamais será um 
cidadão. Ele... ele...abre...ele lê fluentemente e não sabe 
o que leu”. 

(SL06: P04) 
 

Dentre as docentes que concebiam o ensino de língua como instrumento 

para o desenvolvimento da cidadania e do senso crítico, uma declarou ser 
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também finalidade para o mesmo o desenvolvimento do raciocínio lógico, o que 

poderia estar ligado a uma concepção de que o “bom” domínio da língua seria 

condição para a boa expressão do pensamento. Esta professora tinha 

formação inicial em letras e atuava em uma 4ª série.  

“Rapaz, já pensou se ele não desenvolver o... raciocínio 
lógico deles, assim... de compreender dentro tudo que 
ele ler?  ele não compreender o que tá lendo?... eu acho 
que é uma questão bem complicada. Deixa eu organizar 
meu pensamento”. 

(SL05:P11) 

 Mesmo verificando que as professoras têm se apropriado das novas 

concepções de linguagem, ainda podemos observar velhas concepções 

presentes em seu ideário.     

Algo que nos chamou atenção, comparando-se com as respostas 

obtidas para a questão anterior, foi o fato de um maior número de professoras 

(3/8) ter agora apresentado o argumento da necessidade da formação 

profissional e para a vida prática, do uso da língua no dia-a-dia extra-escolar. 

“Até porque a gente... não é que a gente ensine. Faz parte do dia-a-dia deles. 

A gente usa português em tudo na sua vida, (...)”, (SP02:P04). “É. Eu acho que 

tem... eu acho que tem a função prática na vida deles. Eles vão precisar. Por 

que como a gente vê, uma pessoa que é analfabeta,  ele fica dependente, né? 

Ele fica dependente dos outros, né?”, (SP01: P15). 

Também é curioso destacar que tais depoimentos foram apresentados 

por professoras com formação em pedagogia e mais por professoras que 

atuavam na alfabetização. Isto nos surpreende, visto que a questão pragmática 

de uso da escrita e de profissionalização estaria também ou até mais evidente 

na realidade das docentes com alunos no 2º ano do 2º ciclo.   Apenas uma 

professora do 2º ano do 2º ciclo apresentou tal justificativa: “(...)Deixa eu 
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pensar....outra coisa é porque você precisa na sua vida. No seu dia-a-dia,(...) E 

também pra crescer na sua vida profissional”, (SP07:P05). 

 Outra resposta apresentada pelas professoras foi a necessidade de o 

aluno “dominar a língua materna”. Diante da questão feita, nenhuma docente 

demonstrou ter a clareza de que o aluno, mesmo não tendo domínio da norma 

de prestígio, domina a sua língua materna. Pareceu-nos que “dominar” a língua 

materna era sinônimo de dominar a gramática normativa. 

“Primeiro por que é a língua-mãe deles. Eles têm que 
aprender. Até por que eles já vêm com isso, desde que 
nasce, quando começa a balbuciar é na língua deles, é a 
língua portuguesa. Então lógico, na escola ele vai 
aprimorar”. 

(SL04: P09) 
 

 
“Ah! Pra ser... pra ter o domínio da língua mãe, não é? Pra eles também 

ter o domínio... Primeiro ter o domínio da língua mãe.(...)”,(SP07:P05). 

 
Esta concepção foi apresentada por duas docentes, uma de alfabetização com 

formação em letras e outra de 4ª série, com formação em pedagogia. 

  Apenas uma docente afirmou ser dever da escola “ensinar o português”, 

sem fazer, contudo, referência à “língua culta”. Parece-nos que, por tradição, é 

dever da escolar ensinar “o português” (a disciplina) como algo sinônimo de 

ensinar a variedade lingüística de prestígio. “Eu acho que a escola tem por 

obrigação de ampliar as possibilidades do aluno usar a língua escrita e de usar 

a oralidade, tendo em vista as informações que ele encontrou na escrita (...)”, 

(SL03:P11). 

 

Mesmo apresentando algumas diferenças da questão anterior, podemos 

concluir que as professoras ainda mencionavam aspectos ligadas à formação 
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do leitor e produtor de textos. Porém, ampliavam os seus argumentos, 

apresentando justificativas como “desenvolver o senso crítico”. O que se 

apresentava com maior freqüência nesta questão era o argumento de levar o 

aluno a se comunicar melhor (3/8). Juntamente com este argumento, as 

professoras ainda afirmavam ser papel da escolar ampliar os conhecimentos 

que o aluno possui para, assim, poder “aprender melhor”.Também foi mais 

expressivo do que na questão o número de justificativas que apresentavam a 

“formação profissional” como papel do ensino de língua na escola. Por fim, não 

percebemos distinções maiores quanto ao curso de formação nem quanto à 

série de atuação das professoras.   

 

3.1.3. O que era priorizado no ensino de língua 
 

Ao ser-lhes indagado o que vinham priorizando no ensino de língua, 

metade das professoras afirmavam, novamente, enfatizar a “leitura” e a 

“escrita/produção de textos” (4/8). Esta tendência ocorreu um pouco mais entre 

as professoras de 4ª série e também mais (3/4) entre aquelas com formação 

em pedagogia.  

Apenas uma professora de alfabetização afirmou priorizar o ensino da 

leitura no seu trabalho. Porém, mais uma professora afirmou ter como 

prioridade o ensino do sistema alfabético: “O estudo da palavra, né? A palavra 

como objeto de conhecimento. São as... número de sílabas, letras (...). A 

compreensão do sistema alfabético. Eu tô priorizando isso”, (SL03:P12). 

 Duas professoras afirmavam priorizar aspectos não estritamente 

relacionados à língua. “Socialização” e “compreensão de mundo”. Uma delas 

atuava na alfabetização e afirmava priorizar a socialização entre os alunos, 
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buscando desenvolver um trabalho de educação quanto à organização escolar 

e o trabalho de grupo. 

“(...) E antes disso eu tenho que fazer um trabalho de 
socialização que é de respeito ao colega, que é de 
respeito ao espaço do outro. É um trabalho que tem que 
fazer em conjunto,sabe? a socialização que...eu tenho 
que tentar socializar por que eles não chegam...”. 

  (SP01:P23) 

 Com relação à “compreensão de mundo”, aspecto apontado por uma 

das professoras de 4ª série, demonstrava estar mais voltado à formação de 

uma consciência de mundo, da formação de um sujeito político, pois esta 

mesma mestra afirmava ter como objetivo para o ensino de língua a “formação 

do senso crítico do aluno”, “Eu vou entrar na política se eu falar isso(...)É isso 

que tô falando mesmo, que eles aprendam a... é que eu não tô sabendo te 

dizer as palavras, quando eu tô falando senso crítico, é que eles não se deixem 

enganar”,  (SL05:P16). 

 Enfim, para podermos identificar qual concepção de língua sustentava a 

prática pedagógica dessas professoras, ainda julgamos interessante fazermos 

um cruzamento entre as três questões descritas anteriormente. 

 Observamos que a tendência maior, em linhas gerais, aparecendo como 

o objetivo maior das professoras, com relação ao ensino de língua, consistia 

em formar leitores e escritores de textos. Se somarmos as quatro primeiras 

categorias (alfabetizar, formar leitor, formar leitor e escritor e formar leitor e 

escritor com compreensão) temos uma freqüência bastante expressiva (10 

entre as 15 afirmações relativas a objetivos). Isto nos permite concluir que o 

objetivo principal girava em torno das competências de ler e produzir textos e 

ocorria de modo mais intenso à medida que se avançava nos ciclos. 
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 Quanto ao papel do ensino de língua na escola, este parecia estar 

voltado para aspectos gerais e subjetivos como “comunicar melhor” e “entender 

o mundo”. Também estava vinculado à ampliação dos conhecimentos.  

 Por fim, o que vinha sendo priorizado no ensino, pelo menos entre as 

professoras eram as habilidades de leitura e a escrita.  

É curioso perceber que as justificativas apresentadas na primeira e 

terceira questão se aproximavam, pois a “formação do leitor e escritor”, bem 

como os aspectos ligados à oralidade, alfabetização, estavam presentes nas 

respostas dadas a ambas. Pareceu-nos que os objetivos do ensino de língua e 

aquilo que era priorizado no ensino de língua eram aspectos tomados, pelo 

professor, como sendo de sua inteira responsabilidade, enquanto o “papel do 

ensino de língua”, se configurava, nos depoimentos das professoras, como 

algo maior e mais subjetivo. Os argumentos sobre o papel do ensino de língua 

na escola não pareciam estar diretamente em consonância com os objetivos 

das professoras para o ensino de língua.  

 

3.2. Dificuldades na aprendizagem da variedade de prestígio 
 

 Para entendermos mais detalhadamente o trabalho pedagógico com a 

língua materna, faz-se necessário examinar as representações que o professor 

fazia a respeito daquilo que dificulta a aprendizagem da variedade de prestígio 

pelo aluno e quais eram as ações realizadas na sala de aula como estratégias 

de superação dessas dificuldades.  
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3.2.1. Razões por que os alunos têm dificuldade de aprender a 
variedade de prestígio 

 

Pudemos observar que a justificativa mais freqüente foi a que apontava 

a “influência dos pais e da comunidade” (5/8), como maior obstáculo para 

apropriação da variedade prestigiada. 

“Eu acho que... que é a questão da audição que ele vai 
aprender muito na escuta, né? em casa. Mesmo os que 
aprendem a falar certinho, direitinho, a língua padrão 
como a gente chama, quando chega em casa e fica 
ouvindo a avó, a tia, a própria comunidade falar aquilo ali, 
ele continua a falar. Eu acho que é a questão da escuta 
mesmo. As pessoas... não sei se é falta de atenção ... 
influenciam. (...) Do mesmo jeito que em casa. Eles têm 
isso muito forte. O que eles falam em casa...”. 

(SP01: P43) 

Vejamos um outro depoimento: “(...) eu acho que é mais dificuldade. Eu 

acho que já vem de casa mesmo, assim... eu acho que a falta de costume que 

eles têm desde  pequeno...”, (SL05: P44). 

 
Por outro lado, é interessante destacarmos que duas professoras 

afirmaram que seus alunos “não” tinham dificuldades no aprendizado da língua. 

Isto, em princípio, contraria as evidências que vinham sendo comprovadas em 

pesquisas anteriores (Sampaio & Ferreiro, 1990; Soares, 1996; Morais, 1999), 

que demonstravam que os índices de reprovação estariam justamente 

baseados na atribuição de uma dificuldade dos alunos se apropriarem da 

língua de prestígio. Contudo, se realizarmos uma analise mais apurada da fala 

das duas docentes em pauta, podemos concluir que, mesmo afirmando não 

observarem dificuldades nos alunos, elas argumentavam que os mesmos 

estariam predispostos a se “contaminarem” com vícios: 

“Olhe eu acho que eles não têm essa dificuldade não. 
Por que veja só é... a casa deles, né? É onde eles têm o 
primeiro contato, então logicamente se o pai dele é... usa 
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palavras que não tão de acordo com a norma culta, ele 
também vai pegar esse tipo de vício, essas coisas, 
certo?”. 

(SL04: P28) 
 

 O que está por trás do depoimento desta professora não parece ser 

simplesmente a crença de que o aluno não tem dificuldade em se apropriar da 

variedade de prestígio, mas, sim, o fato de aceitar que os alunos possuiriam 

vícios adquiridos “na família e na comunidade”. 

Outra professora, que declarou não observar dificuldades em seus 

alunos, justificou que estes não necessitavam fazer uso desta variedade (de 

prestígio), mas que, quando solicitados, tinham competência para utilizar a 

“língua culta”:  

“Eles não têm necessidade da chamada língua de 
prestigio. É questão de necessidade. Que eles... mas 
dificuldade de se apropriar, se eu disser pra eles assim... 
se eu encaminhar a situação didática dentro da sala de 
aula, de forma que eles tenham que  usar a linguagem de 
prestigio, a linguagem padrão.(...) Não. Eles não têm 
necessidade, eles não vivem em ambientes que 
requeiram isso”. 

(SL03:P43,44) 
 

Isto nos pareceu um pouco contraditório, pois como a docente atuava 

em turmas do primeiro ano do primeiro ciclo (alfabetização), nos questionamos 

como seus alunos teriam competência para lidar tão naturalmente com a 

variedade de prestigio se eles ainda não tinham se apropriado da leitura, da 

escrita e desta variedade? Vejamos mais um depoimento, que apontava outros 

fatores: 

“(...)Mas, só que os meus meninos ainda também não 
sabem nem falar direito. Assim...eles... direito que eu 
digo assim... empregar o verbo, né? Eu...eu ... vamos 
dizer eu gostei, ‘eu gosti’, entendeu? Quer dizer, aí não é 
nem por conta de pai ou de mãe...”. 

(SL04: P28) 
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 Diante deste exemplo, podemos inferir que talvez o fato dos alunos 

ainda estarem se apropriando de regularidades da língua materna levaria 

algumas professoras a afirmarem que seus alunos não têm dificuldade no 

aprendizado da língua, porém não deixariam de colocar que há a possibilidade 

de influência dos pais no aprendizado da mesma. 

  Algumas mestras, ao focalizarem o “problema” na família, na 

comunidade de origem do aluno, referiam-se não só às variedades dialetais 

dos familiares e vizinhos, mas às dificuldades de acesso a bens escritos e 

práticas de leitura e escrita. Podemos observar, no depoimento abaixo, a 

explicitação de que a dificuldade dos alunos se apropriarem da língua de 

prestigio estaria não só na variedade lingüística de que são portadores, mas 

num amálgama de fatores ligados à origem: 

“Eu acho que é mais dificuldade, eu acho que já vem de 
casa mesmo. Assim... eu acho que a falta de costume 
que eles têm desde pequeno né? de leitura. Eles não tem 
acesso a livros assim... nada disso, só tem na escola. 
São tantos fatores. Tem o desinteresse mesmo, que por 
mais que os teóricos falem aí, é muito grande o 
desinteresse. Falta de estimulo, né? Da própria família 
que eles não tem. Então quando chega na escola 
eles...(...) Com certeza. Porque geralmente eles 
escrevem como falam”. 

(SL05:P44/46) 

 Este tipo de justificativa foi mencionado em sua maioria por professoras 

que atuavam em turmas de alfabetização (3/4). 

 Tal como aparece no depoimento acima, foi apontado pelas professoras 

a falta de acesso a portadores de textos (revistas, jornais, livros) como um dos 

fatores que dificultaria na aprendizagem da língua materna. Porém, é 

interessante observar que esta justificativa ocorreu apenas entre duas 

professoras (2/8). Acreditamos que isto demonstra algo significativo, pois nos 
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parece que a falta de acesso e bens e práticas com materiais escritos seria 

julgada como menos relevante para a aquisição da variedade de prestígio, em 

comparação com a idéia da influencia dos dialetos orais dos pais e da 

comunidade. O que predominaria, ainda, seria a crença na força da variedade 

que o aluno traz de casa e de sua comunidade. 

 Por outro lado, duas professoras também argumentaram que a falta de 

interesse dos alunos era um dificultador na aprendizagem. Mesmo não sendo 

algo muito freqüente, é importante destacarmos este fato, pois, nesta categoria, 

mais uma vez, se colocava o aluno como responsável por sua não-

aprendizagem e não se questionava o papel da instituição escolar. 

Enfim, se observarmos os depoimentos apresentados, todos apontavam 

a comunidade, a família e o próprio aluno como responsáveis pelas 

dificuldades de aprendizagem da língua de prestígio.  

Quanto aos efeitos da formação inicial e da série de atuação das 

professoras, não verificamos diferenças. 

É inegável que o capital cultural (Bourdieu, 1996) herdado pelos 

indivíduos explica, de certa forma, o fracasso dos alunos de camadas 

populares. Cremos, porém, que não podemos deixar de perceber o papel da 

escola como agente de transformação. O professor, em nosso entendimento, 

não pode se eximir e eximir a escola no desenvolvimento desta finalidade.  

O que pudemos verificar, claramente, nesta questão é que as 

professoras apresentaram argumentos evidenciando que as dificuldades dos 

alunos se justificavam por serem portadores de uma variedade que não a 

padrão exigida pela escola, e por terem um contato restrito com textos escritos. 

Também apontavam o desinteresse como dificultador da aprendizagem da 
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variedade de prestígio. O que pudemos, assim, concluir é que a família, a 

comunidade e o próprio aluno são vistos como os grandes responsáveis, 

segundo as docentes, pelo fracasso em língua portuguesa. 

Verificamos que os argumentos se distribuíram de maneira idêntica entre 

as professoras, sem haver distinção entre o curso de formação inicial e a série 

de atuação.     

 

3.2.2. O que se realizava em sala de aula para ajudar o aluno a se       
apropriar da norma de prestígio 

 

 Ao analisarmos as respostas a essa questão, uma das estratégias mais 

mencionadas foi a “busca de desenvolver o hábito da leitura em sala de aula” 

(4/8). Porém, isto foi mais expressivo entre as docentes do 2º ano do 2º ciclo, 

indistintamente do curso de formação inicial (pedagogia ou letras).  

Entre as docentes que atuavam em turmas de alfabetização, a estratégia 

mais mencionada para o ensino da variante de prestígio seria o de a professora 

“falar corretamente” diante do aluno (4/4). As professoras procuravam “falar 

corretamente” e solicitar, em alguns casos, que estes repetissem  a “maneira 

concreta”, “eu falo direito, eu falo correto, a forma adequada pra que eles 

comecem a perceber e eu digo: ‘não é assim que a gente diz não’. Veja como 

as outras pessoas falam. Eu vejo por aí. (...)”, (SP02:42). “Eu repito pra ele, 

peço pra ele repetir bem devagarzinho a palavrinha, certo? Vamos lá! De O-L-Í-

M-P-I-A... aí depois eu digo: agora diga. Entendeu?(...)”, (SL04:P34). 

 Verificamos uma preocupação em não dizer que a fala do aluno estava 

“errada”, percebemos certa sensibilidade ou cuidado do professor em procurar 
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não discriminar, porém corrigir na expectativa de levar o aluno a substituir uma 

variedade dialetal por outra, sem levar à tomada de consciência.  

O que podemos inferir com relação a esta justificativa é que ainda 

haveria resquícios de uma concepção pedagógica que acredita na 

aprendizagem por repetição. Não queremos dizer que isto seja consciente e 

planejado, mas, sim, que muitas das práticas escolares são reflexo das 

experiências das professoras, enquanto alunas. A teoria da construção dos 

saberes (Chartier, 1998), nos permite entender que, mesmo tendo 

conscientemente abraçado determinada teoria pedagógica, muitas das ações 

em sala de aula são guiadas, inconscientemente, pelas próprias práticas e 

experiências dos docentes, enquanto estudantes.  Quanto à formação inicial, 

no que diz respeito à estratégia agora discutida, não observamos distinção nas 

respostas dadas por quem tinha cursado letras ou pedagogia. 

A natureza em si das atividades desenvolvidas (para ajudar os alunos a 

se apropriar da norma de prestígio) não era facilmente explicitada pelas 

professoras, sendo mencionados apenas os recursos (gêneros textuais, temas) 

utilizados, como: poesia, música, folclore, sem definir especificamente o que o 

aluno era provocado a fazer, que tipo de atividade cognitiva era levado a 

assumir com relação à língua.  O ensino descrito não parecia explícito quanto à 

distinção entre as diferentes variedade lingüísticas, ao contrário do que  

verificamos no trabalho de Franchi (1984), em que os alunos eram levados a 

tomar consciência deste fenômeno da língua. 

 A categoria mais expressiva nas respostas a esta questão foi aquela em 

que as professoras informavam utilizar “materiais diversos” (6/8). Os mais 

diversos “materiais” (gêneros e suportes) foram citados. Trabalhos com poesia, 
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música, histórias infantis (literatura), textos de uma maneira em geral. Também 

foi mencionado o uso de livros, revistas, jornais e gibis. 

“(...)Por isso eu trabalho sempre com música, 
entendeu?com poesia. Agora mesmo que a gente tá na 
época do folclore, a gente vai trabalhar parlendas, trava-
línguas, tudo isso que é pra eles também começarem a 
ter, né?” 

(SL04:P34) 
 

“Pronto. Porque tudo que eu faço com eles... eu trabalho muito com texto, sabe? 

Tudo que... qualquer coisa que eu leve pra eles... qualquer assunto que eu vou 

dar, é texto (...)”, (SP01:P58). 

Entre as professoras de alfabetização, todas afirmavam usar “materiais 

diversificados”. Isto talvez indique que nesta etapa de escolarização, as 

professoras buscariam realizar um ensino mais “atraente e lúdico”.  

 Como pudemos observar, as professoras informavam “trabalhar com 

textos”, porém não colocavam de forma clara como se dava este ensino. Elas 

atuavam em turmas de alfabetização e, assim, o trabalho de produção textual, 

parecia ocorrer coletivamente. Porém em nenhum momento houve menção a 

situações de reelaboração da produção textual. Pareceu-nos também que o 

trabalho com textos ocorria quando surgia, de maneira espontânea, na aula, 

quando o texto permitia tratar determinado assunto. Parecia não haver um 

trabalho sistemático e/ou planejado nesse sentido. 

 Verificamos que apenas duas professoras informaram ter preocupação 

de aproveitar oportunidades, para trabalhar dentro de um contexto, procurando 

ajudar os alunos e adequar a linguagem ao contexto. “Começa por aí. Começo 

a estabelecer as diferenças assim: que tipo de linguagem é apropriado pra 

cada lugar”, (SP07:P51). 
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“É. Sempre que a gente tem oportunidade. Agora mesmo 
a gente tá fazendo o correio da amizade e esse tema, 
essa carta tem permitido a gente fazer esse trabalho, não 
é? Como a gente deve tratar uma pessoa amiga e 
sempre que aparece. Não tem uma coisa programada 
não. Viu Dilian?”. 

(SP08:P40) 
 

 Estes depoimentos indicavam alguma sensibilidade à questão da 

adequação e, assim, certa busca de desenvolver a competência de uso da 

linguagem em seus diversos contextos, isto é, a competência comunicativa, 

(Travaglia, 1996). Porém, este fato só foi observado em professoras com 

formação em Pedagogia e que atuavam no 2º ano do 2º ciclo. 

 Apenas uma professora informou realizar especificamente a produção 

de textos, para ajudar os alunos a se apropriarem da norma de prestígio. Esta 

também declarou se utilizar da leitura; assim, seu trabalho era baseado na 

leitura e produção de textos. Ela não nos mencionou, no entanto, se fazia 

revisão, reelaboração e/ou reescrita dos textos. 

Acreditamos que a simples produção textual não garante a apropriação 

da variedade de prestígio. É necessário, como nos diz Morais (1999), 

apresentar bons modelos (isto pode ser garantido através da leitura de textos 

de escritores profissionais), porém julgamos que é ainda mais relevante 

garantir ao aluno a oportunidade de refletir sobre os recursos lingüísticos 

presentes naqueles modelos e em seus próprios textos de autoria, nas 

ocasiões de reelaboração textual. 

Uma das estratégias que nos chamou atenção foi o uso do dicionário. 

Mesmo tendo sido mencionada rapidamente por apenas uma professora, é 

interessante destacá-la, pois é o dicionário um instrumento, com maior 

reconhecimento social, que veicula a norma ortográfica e, conseqüentemente, 
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a notação das palavras associada ao escrever com correção. “Dicionário, 

trabalho, deixa eu ver mais... dicionário, ortografia...”, (SL05:P60) 

 Uma outra docente também mencionou a realização de exercícios de 

ortografia. Ao contrário do que mostraram pesquisas anteriores (Morais, 1999), 

a realização de atividades de ortografia nas séries iniciais foi pouquíssimo 

mencionada no caso do universo de informantes por nós entrevistado. “É, com 

exercícios!(...) De ortografia, é... tu queres que eu diga o quê? os tipos de 

exercício?(...) Às vezes coloco um com outro pra corrigir...”, (SL05:51,52,53). 

A professora em pauta atuava no 2º ano do 2º ciclo e tinha formação em 

letras. Comparando com que o que verificamos anteriormente, parece-nos que 

as professoras com formação em letras estavam mais preocupadas com os 

aspectos formais da língua, não indicando priorizar as situações e/ou os 

contextos de produção de linguagem, ao ensinar.  

 De certo modo, o investimento em ortografia revelava uma preocupação 

maior com a correção da notação escrita e não com o domínio da variedade de 

prestigio, em sentido mais amplo. O fato de a professora ter o trabalho com 

ortografia como alternativa para o ensino da norma de prestígio, sugere que, 

talvez, para ela, apropriar-se da norma de prestígio seria escrever 

ortograficamente. Se somarmos, a esta professora, a docente que informou 

utilizar o dicionário, podemos observar que ambas pareciam pensar que o 

aluno que escreve ortograficamente teria se apropriado da variedade de 

prestígio. Talvez estas docentes tendessem a tomar como sinônimos “escrever 

ortograficamente” e ter “domínio da variedade de prestígio”.  

 Diante do quadro descrito, podemos concluir que as professoras vinham 

se utilizando de variadas estratégias na tentativa de desenvolver um ensino 
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que contemplasse as questões mais atuais, ou seja, as prescrições dos textos 

do saber. Porém, utilizar “recursos variados”, como analisamos, não implica um 

tratamento explicito da variação lingüística. 

O que ficava evidente nesta questão era que as professoras 

desenvolviam três estratégias principais: a ênfase na leitura (mais freqüente 

entre as professoras do 2º ano do 2º ciclo), falar corretamente para o aluno 

(mais freqüente entre as professoras de alfabetização) e utilização de diversos 

materiais didáticos (6/8).  

Podemos perceber que, mesmo procurando realizar um trabalho 

inovador, enfatizando a leitura e se utilizando de diferentes materiais, não se 

efetivava um ensino que contemplasse explicitamente a questão da variação 

lingüística.   

 

3.3. O ensino da análise lingüística/gramática9 na escola e sua   
relação com a variação lingüística 

 

Para entendermos qual relação as professoras estabeleciam, dentro do 

ensino de língua portuguesa, entre o tratamento dado à variedade de prestígio 

e aquele dado às variedades desprestigiadas, acreditávamos ser importante 

investigar como era realizado o ensino de análise lingüística (gramática). 

Questionamos às professoras: a) Qual o objetivo do ensino de língua com 

relação à análise lingüística? b) se havia um trabalho sistemático de análise 

lingüística e c) se era importante ensinar conceitos e definições das classes 

gramaticais. 

                                                 
9 Utilizamos o termo “gramática” juntamente com “análise lingüística”, por acreditarmos ser o 
primeiro um termo mais próximo da história das professoras. 
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Acreditávamos que, ao responder estas questões, as docentes nos 

forneceriam pistas adicionais sobre como entendiam o ensino de língua, a 

variedade de prestígio e, conseqüentemente, sua visão com relação à variação 

lingüística. 

  

3.3.1. Os objetivos do ensino de Análise lingüística 

 

No que diz respeito aos objetivos do ensino de análise lingüística, o 

quadro se apresentou de forma bem definida. As professoras que atuavam no 

primeiro ano do primeiro ciclo mencionavam ter como objetivo o trabalho com 

“nomes”, ou seja, o aprendizado da escrita do próprio nome.  

Isto nos parece bem representativo desta etapa de escolarização que 

envolve a “alfabetização” ou aprendizado do sistema de notação alfabética. 

Neste caso, o destaque recaía sobre letras maiúsculas, letras e sílabas. 

Mesmo todas as professoras tendo mencionado o ensino do nome, letra 

maiúscula, sílaba, etc, pudemos observar algumas peculiaridades. Entre os 

depoimentos destas docentes notamos diferenças que iam desde a afirmação 

de não ter objetivos relativos à análise lingüística até desenvolver atividades 

que estimulassem uma maior reflexão sobre o sistema de escrita.   

Num primeiro momento nos pareceu que a prioridade estava em 

assegurar a aprendizagem da escrita do nome, sobretudo garantindo aspectos 

mais superficiais como o emprego da letra maiúscula. 

“Porque, como são alfabetização, a minha preocupação 
com a parte de gramática é que eles escrevam os nomes 
deles com letra maiúscula por que eu digo que é uma 
questão de respeito. Se eles escrevem o nome dele (sic) 
com letra minúscula, a primeira letrinha, né? (...)É mais 
assim: a questão da letra maiúscula, dele escrever os 
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nomes deles, os nomes das pessoas e... já no finalzinho, 
né? Por que eles chegam naquela alfabetização 
elementar, mesmo aprender a letrinha. É o caso de uma 
pontuação...” 

         (SP01:P27) 

Outro objetivo mencionado entre as professoras de alfabetização 

envolvia a pontuação. Contudo, era ressaltado o caráter inicial deste ensino. 

Ou seja, a pontuação era algo menos exigido e era ensinado de forma menos 

sistemática e sem grandes expectativas quanto à assimilação / aprendizagem 

por parte dos alunos. Com relação à pontuação, os itens mencionados eram: 

parágrafo, travessão, ponto e vírgula. Estes itens, como nos diz Ruiz (2002), 

são aspectos superficiais do texto. Contudo, nenhuma professora daquela 

etapa mencionou tratar de alguma forma os aspectos ligados à variação 

lingüística.  Se considerarmos que um dos aspectos dificultadores da 

aprendizagem da língua de prestígio, segundo as professoras, seria a 

influência da fala dos pais e da comunidade, fica-nos a pergunta: Que trabalho 

tem sido realizado no processo de alfabetização para o enfoque daquelas 

diferenças dialetais? Parece-nos que, ao estabelecer os objetivos para o 

ensino de análise lingüística, as mesmas professoras não demonstravam maior 

preocupação com as variedades lingüísticas dos alunos. 

Ainda entre as quatro professoras que atuavam no 1º ano do 1º ciclo, 

uma que tinha formação em letras afirmou não ter objetivo para o ensino de 

análise lingüística naquela turma. Porém, informou trabalhar itens da gramática 

quando estes estavam presentes nos textos lidos e/ou apresentados aos 

alunos. 

 “Ainda não. Não. A gente assim... eu já fiz assim, 
quando tem nos textos, né? Sinais de pontuação, né? De 
acentuação. Pra eles saberem o que é que significa, o 
plural... a gramática em si não, só... ... ‘vamos contar os 
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meninos’... ‘escreva o nome menino’. ‘Tem um menino 
só? Não. Então escreva o “s” que é o plural’, não assim... 
gramática, né?. Até por que não tinha sentido. Dar 
gramática pra um menino que tá se alfabetizando. Mas  
assim... já vai passando, já mostro.(...)” 

(SL04P:13) 
 
 

Mesmo não tendo o objetivo de realizar o ensino dentro de análise 

lingüística, esta professora demonstrou procurar introduzir conteúdos da 

gramática e, ao que nos parece, de maneira esporádica e de certa forma mais 

contextualizada.  

 “Não. Gramática mesmo não. Mas ele vai ter que saber. 
(...) mas gramática por gramática não. Nem os adultos, 
quando eles tiverem maiores eu não vou tá ensinando 
gramática por gramática. Até porque eu sei que não se 
usa mais isso”. 

(SL04:P14,15) 

É interessante observarmos que ela tinha a consciência da necessidade 

de se ensinar gramática – “ele tem que saber”, porém sugere que não se 

deveria realizar um ensino simplesmente da gramática, demonstrando estar 

consciente de mudanças ocorridas nas prescrições relativas ao ensino de 

língua (“Eu sei que não se usa mais isso”). Ao mesmo tempo, podemos 

perceber que tal ensino não parecia ser explicitamente planejado. Ou seja, 

estaria sempre dependente do que aparecesse nos textos em pauta e não 

haveria um objetivo definido na área de análise lingüística. 

Isto remonta àquilo constatado por Morais (1999, 2002): o professor 

sofre o dilema de perceber a importância de um trabalho que contemple 

aspectos da análise lingüística, porém reconhece que este não deve ser feito 

de maneira isolada e que se deve partir do texto, porém ter o trabalho de 

análise lingüística subjugado ao trabalho com texto poderia implicar a não-

ocorrência de um ensino sistemático no âmbito da análise lingüística. Uma 
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outra docente, mesmo mencionando os mesmos itens da gramática (como 

nome, sílaba, letra, etc.), parecia ter uma preocupação a mais: 

“Tenho. Na questão da análise lingüística, que eles 
possam perceber que aquelas palavras que a gente hora 
tá ali contando as silabas, contando as letras, olhando 
que uma letra tá presente em outra (palavra) essas 
palavras fazem parte de um todo, de um mundo que é o 
texto. Tanto o texto oral como aqueles textos que eu leio 
pra eles”. 

  (SL03P:13) 

Parecia existir aí uma preocupação em desenvolver atividades de 

reflexão fonológica. Mesmo que isto não tenha ficado explicito, sugeria-se uma 

preocupação em levar o aluno a observar e tomar consciência de certas 

características do sistema de escrita.  

Enfim, podemos notar que, mesmo mencionando os mesmos itens da 

gramática escolar, as duas últimas professoras citadas davam diferentes 

encaminhamentos ao ensino de análise lingüística.  É importante destacarmos 

que ambas tinham como formação inicial o curso de letras. Por outro lado, as 

professoras que tinham formação inicial em pedagogia expressaram 

preocupação maior com a “escrita do nome”, “Eu trabalho mais a questão 

assim... da análise. Deixa ver como é que eu posso te dizer. Da reflexão...é por 

que eu trabalho muito em cima da questão do nome deles”, (SP01:P27). 

Por fim, concluímos que todas as professoras mencionavam itens da 

gramática escolar, porém apontavam diferentes caminhos. Isto nos leva a 

inferir que as professoras têm conhecido novas teorias pedagógicas, mas ainda 

demonstrariam uma certa dificuldade de colocar certos conhecimentos dentro 

da prática pedagógica.  

É interessante observarmos que entre as professoras do 2º ano do 2º 

ciclo não houve menção a nenhum item da gramática normativa tradicional de 



 95

forma explícita. No discurso dessas docentes predominava a importância de se 

“partir do texto”. Estas afirmavam realizar um ensino “contextualizado”. Porém, 

quando questionadas sobre como era realizado este trabalho, indicavam 

atividades como: identificar e classificar classes da gramática normativa 

tradicional, o mesmo observado por Morais (2003), ao pesquisar o ensino de 

análise lingüística praticado por professoras de 3ª e 4ª série da mesma rede de 

ensino. 

Entre estas professoras, apenas uma fez menção à variedade lingüística 

do aluno. Esta tinha formação inicial em letras e afirmava “partir do texto”, 

considerando a cultura da criança: 

“Dentro do texto, dentro do texto você faz a gramática. 
Certo? Aí você vai encontrar algumas falas, assim... a 
variedade lingüística, a cultura do menino que veio lá do 
interior, o menino que tem problema, assim... de 
ditongo... nasal, a gente vai encontrar isso. Mas, dentro 
do texto a gente chama e vai conversando com ele: ‘olhe, 
você esqueceu’... chamar, sem dizer que está errado. 
Por que os grupos... o Brasil é uma diversidade cultural 
muito grande. Você tem de respeitar a diversidade 
lingüística, oferecendo a oportunidade da língua culta”. 

 
(SL06:P06) 

 
 

É interessante observarmos que a mestra afirmava chamar a atenção do 

aluno para prováveis “erros”, “sem dizer que estava errado”. Ou seja, respeitar 

a variedade do aluno seria simplesmente não tratar algo como sendo errado. 

Vemos que, mesmo reconhecendo a variação lingüística e cultural existente em 

nossa sociedade, permaneceria a idéia de “certo” e “errado” e não a noção de 

adequação. Ainda perduraria, mesmo que não explicitamente, a eleição social 

de uma variedade como sendo “a correta”. A escola, na figura da professora, 

reconheceria as diferenças, porém ainda revelaria a noção de que o “correto” é 
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o que é aceitável. Como não foi mencionada pela professora a questão do 

registro, supomos que a noção de adequação não seria priorizada e o que 

ainda prevaleceria, mesmo implicitamente, seria uma distinção entre o que é 

“certo” ou “errado”. Contudo, diferentemente da professora de alfabetização 

antes citada, esta docente demonstrava ter maior clareza sobre seus objetivos 

em análise lingüística. Mesmo informando não ensinar AL sistematicamente, 

esta afirmava que seu ensino não dependia do que o texto apresentava. Pelo 

contrário, o texto se adequava ao que ela pretendia desenvolver em sala de 

aula. Parecia haver uma clareza sobre o que se queria e, assim, buscar-se-iam 

textos que atendessem a sua necessidade, mesmo que o objeto de ensino 

fosse um item da gramática pedagógica tradicional: 

“Não. Eu trabalho no texto. A gramática, ela acontece no 
texto.(...)Não, não depende do texto por que eu tenho já 
na cabeça o que eu quero. (...)Então eu posso colocar 
um texto e posso: vamos ver onde tem um encontro 
vocálico? E dentro do texto eu vou tirar o meu conteúdo”. 

    (SL06: P7,8,9) 

Outra professora do 2º ano do 2º ciclo demonstrou a mesma noção de 

“certo” e “errado”: 

“Mas, eu acho importante que, por exemplo, se eu digo 
pra eles, vamos dizer assim: “nóis vai”, se eu uso essa 
expressão, “nóis vai”, pode ser que até entre eles, eles 
usem, mas se eu usar “nóis vai”, eles já  entendem, eles 
já percebem que tem alguma coisa errada. Que não é 
assim que a gente deve dizer”. 

 
(SP08:P14) 

 
Insistimos sobre as pistas de que, se por um lado as professoras 

pareciam ter tomado consciência da diversidade lingüística, indicavam ainda 

não ter conseguido produzir inovações concretas no trabalho pedagógico; isto 
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ficaria apenas no âmbito do discurso, num nível de “aceitação” ou “respeito” às 

formas diferentes de expressão oral do aluno. 

Ao ser questionada sobre este mesmo ponto, uma outra professora, com 

formação em pedagogia, afirmou não dar ênfase à gramática e revelou que isto 

era conseqüência do desenvolvimento do seu trabalho, de sua experiência 

enquanto professora: 

“Bem, hoje em dia eu...eu trabalho... passei uma época 
na minha vida como professora que eu dei muito ênfase 
à gramática (sic). Né?  Hoje eu não vejo mais tanta 
ênfase. Não dou mais tanta ênfase. Pra mim a...a... a 
gramática só tem sentido, vamos assim dizer, se ela lê... 
leva à compreensão do texto. Então eu trabalho...eu 
tento ainda trabalhar, eu estou aprendendo a fazer isso. 
Trabalhar a gramática dentro do texto, trazer palavras 
que são sinônimas dentro do texto, o que elas tão... 
querem dizer, né?! Palavras, por exemplo, os pronomes,  
que pala.. tão substituindo dentro daquele texto. Então 
dali eu puxo a gramática, pra ela poder ter algum sentido, 
mais no sentido da construção do sentido do texto”. 

(SP07:P10) 
 

Parece-nos que as mudanças ocorridas no campo teórico do ensino de 

língua iam sendo aos poucos incorporadas ao conhecimento docente. A 

professora vinha tentando introduzir novos conceitos e concepções. Havia uma 

preocupação com o ensino de gramática “de maneira mais contextualizada”, 

“partindo sempre do texto”. Porém, em contrapartida, a mesma professora 

afirmou ter a preocupação de, naquela etapa da escolarização, começar um 

ensino mais sistemático, inclusive introduzindo definições e conceitos, devido à 

exigência das séries posteriores: 

“Não, não trabalho gramática sistematicamente. Vou 
começar isso mais agora, na 4ª série, que eu acho que 
isso é mais requerido do aluno quando ele chega a este 
nível. Porque ele vai pra uma 5ª série, ele vai necessitar  
dessa... até ter aquela nomenclatura, que até agora os 
meus alunos que tão vindo da 2ª série comigo, ainda não 
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dei nenhum tipo de nomenclatura, adjetivo, substantivo. 
Nada disso, eu ainda não trabalhei” 

(SP07:P12) 
 

Uma outra professora, com formação em pedagogia, afirmou seguir a 

proposta da rede, onde a ênfase estava na leitura, interpretação e 

compreensão de texto: “Na verdade nós temos o conteúdo de língua, na área 

de lingüística. Nós temos aquele livrinho... (inaudível) onde tá o programa da 

rede... (...) É a proposta que a gente tenta seguir. Você conhece? Você já viu?”, 

(SP08:P11). 

Sendo assim, seu ensino estaria basicamente centrado na leitura e 

compreensão de textos. Partindo do trabalho com texto é que se desenvolveria 

o ensino de análise lingüística, sendo extraídas do texto palavras 

desconhecidas e itens da gramática sobre os quais seria realizada uma análise 

morfológica. Isto remete ao que pesquisas têm demonstrado, o uso do texto 

como pretexto para o ensino de gramática pedagógica normativa (cf. 

Albuquerque, 2002, Morais, 2003). 

“Por exemplo, a gente tá fazendo uma leitura de um 
texto. Tá fazendo leitura e aí eu sempre peço que eles 
sublinhem ou que eles marquem, ou que eles falem 
alguma coisa que não tá entendendo e a gente vai pro 
dicionário, procurar o significado da palavra e. a partir do 
significado. eu também procuro fazer uma espécie de 
análise morfológica da palavra, eu procuro ver qual é a 
idéia ali naquela frase. Sabe? Ele ter uma idéia básica, 
superficial, a gente pode dizer assim. Do que um verbo, 
um conceito assim... um conceito formado por ele 
mesmo, se é um verbo, se é um substantivo... então qual 
é a função, qual a palavra que tá servindo pra dizer o que 
ali. É... revendo ou voltando o assunto,  eu acho que da 
compreensão a gente puxa...”. 

 
(SP08:P13) 
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Percebemos que, ao procurar seguir aquilo estabelecido na proposta 

oficial, havia um ensino da gramática normativa tradicional, mas... “partindo do 

texto”. 

Enfim, mesmo tendo argumentos diferentes, no geral todas as 

professoras que atuavam no 2º ano do 2º ciclo demonstravam a preocupação 

de “partir do texto”, “trabalhar a gramática contextualizadamente”. Porém, 

pudemos perceber que aquele ensino ainda era um trabalho que precisaria ser 

mais pensado e refletido e não só pelas professoras, mas por todos que estão 

envolvidos no processo de transposição didática, aí incluídos, aqueles que 

elaboram as propostas curriculares oficiais e os livros didáticos. 

O grande abismo entre aquilo que era dito e aquilo que se conseguia 

realizar ocorreria não por falta de interesse das docentes, mas sim por uma 

série de fatores que exigem repensarmos o lugar da análise lingüística no 

ensino de português.  

Como vimos, havia distinção entre os objetivos estabelecidos para o 

ensino de análise lingüística entre as professoras que atuavam no 1º ano do 1º 

ciclo e professoras que atuavam no 2º ano do 2º ciclo. Porém, não observamos 

distinção vinculada aos cursos de formação inicial dessas professoras. 

Percebemos que o que distinguia os objetivos de ensino era a série de 

atuação.  

 

3.3.2. O ensino da análise lingüística/gramática dentro do tempo 
pedagógico 

 

 Ao serem questionadas sobre o ensino de análise lingüística-gramática, 

a grande maioria das docentes afirmou não fazê-lo sistematicamente. Parece-
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nos que afirmar o contrário (trabalhar gramática sistematicamente) poderia 

sugerir uma perspectiva tradicional, algo evitado por profissionais do ensino em 

situações de entrevista-pesquisa (cf. Albuquerque, 2000). Observamos que 

elas consideravam importante tratar de aspectos ligados à gramática, mesmo 

que não fosse a prioridade. Novamente pudemos perceber o dilema das 

professoras com relação ao ensino de análise lingüística. Expressavam que um 

ensino baseado na gramática demonstraria pouco interesse em relação a 

outros aspectos que hoje são centrais no ensino de língua portuguesa, como a 

leitura e compreensão de textos. Parece, de fato, que em suas representações 

a gramática estaria diretamente relacionada a um ensino tradicional. 

Apenas uma professora afirmou trabalhar AL sistematicamente. Esta, 

com formação inicial em pedagogia, atuava no 2º ano do 2º ciclo. Talvez o fato 

de atuar nesta etapa de escolarização explique, parcialmente, este 

posicionamento. Porém, mesmo afirmando dar um tratamento sistemático à 

gramática, a professora insistia em destacar que seu trabalho não era algo 

convencional.   

 Ao aprofundarmos nossa análise, verificamos que o ensino desenvolvido 

por esta docente estava baseado nos mesmos moldes do ensino do “texto 

como pretexto” para realizar “análise morfológica” e solicitar ao aluno que 

destacasse e sublinhasse classes de palavras. Mais uma vez é perceptível o 

dilema do professor sobre como tratar os conteúdos da gramática de maneira 

contextualizada. Vejamos este extrato de seu depoimento: 

“Por exemplo, a gente tá fazendo uma leitura de um 
texto. Tá fazendo leitura e aí eu sempre peço que eles 
sublinhem ou que eles marquem, ou que eles falem 
alguma coisa que não tá entendendo e a gente vai pro 
dicionário procurar o significado da palavra e, a partir do 
significado, eu também procuro fazer uma espécie de 
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análise morfológica da palavra, eu procuro ver qual é a 
idéia ali naquela frase”. 

(SP08:P13) 
 
 Os depoimentos sugeriam que o ensino de língua estaria enfatizando 

leitura, compreensão e produção textual e o ensino de gramática vinha ficando 

à mercê daquilo que pode ser tratado no âmbito do texto, não havendo o 

trabalho sistemático com objetivos claros e definidos. Por outro lado, 

percebemos que as professoras também reconheciam a necessidade de haver 

um ensino que contemple aspectos ligados à gramática. Talvez isso explique o 

fato de muitas professoras afirmarem não realizarem um ensino sistemático de 

análise lingüística, mas que, à medida que o texto em estudo permitia ou 

situações didáticas se apresentassem, elas tratavam pontualmente deste 

aspecto. 

Em síntese, o que ficou claro com esta questão foi o fato de as 

professoras enfatizarem bastante o tratamento da leitura, compreensão e 

produção textual e o ensino de análise lingüística não se mostrar prioridade. O 

ensino se mostrava assistemático, ficando à mercê de eventuais situações e 

quando era realizado estava condicionado ao texto, ou seja, mais uma vez o 

“texto virava pretexto”.   

Pudemos verificar, ainda, que todas as professoras com formação em 

letras afirmaram tratar de análise lingüística sistematicamente (4/8) em 

contraposição às professoras com formação em pedagogia (2/8). Verificamos 

assim, uma pequena distinção quanto ao curso de formação.    
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3.3.3. A importância de conceituar e definir itens da gramática 
normativa 

 

 Ao serem questionadas sobre a importância do aluno aprender a definir 

itens da gramática, a maioria das professoras foram bastante enfáticas em 

afirmar que sim. Apenas duas professoras informaram o contrário. Estas 

tinham formação distinta, uma em letras e a outra em pedagogia. Também 

atuavam em séries diferentes, 1º ano do 1º ciclo e 2º ano do 2º ciclo, 

respectivamente.  

 As professoras que afirmaram não ser importante conceituar e definir 

classes de palavras apontaram como justificativa o fato de este conhecimento 

não levar o aluno a escrever melhor. 

“Não, não, não. Por que eu vim saber classificar o que é 
um substantivo já tava velha e escrevia muito bem. Eu 
não precisei saber que o objeto direto e objeto indireto. O 
que era um objeto direto e um objeto indireto pra botar, 
preposição ou não”. 

(SL03:P57) 
 

 
“Porque eu sabia todos esses nomes no meu tempo, mas 
eu achava que... por exemplo: bonito sempre tinha que 
ser um adjetivo, mas não existe isso! Existe dentro de um 
contexto não é?! Gato  pode ser um substantivo, mas ele 
pode ser um adjetivo. Depende... então o importante  é 
entender o sentido da palavra dentro de um contexto e 
eu penso que o nível... não que isso não seja importante, 
eu não estou tirando o valor da gramática, de jeito 
nenhum! Eu não vejo a necessidade, hoje, pros meus 
alunos. Eles vão precisar...”. 

(SP07:P96) 
 

Podemos perceber, segundo o depoimento destas professoras, que 

saber ou não definir classes de palavras não garantiria ao aluno saber escrever 

melhor. Isto já nos dá pistas de que as professoras estariam se desvencilhando 

de uma visão tradicional da língua e teriam percebido que o domínio das 
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modalidades da língua não estaria em conhecer de cor as definições e regras 

da gramática pedagógica. Porém, segundo algumas mestras, fatores externos 

à escola ainda cobrariam a manutenção de um ensino baseado nos moldes 

mais tradicionais. Isto foi afirmado no depoimento de outra professora que 

considerava importante o trabalho de definição e classificação de palavras, 

devido a uma exigência social e até mesmo escolar. 

“Sim. Por que eu disse a você que eu não acho que a 
gramática esteja à frente. Essa análise morfológica não 
está à frente da comunicação, da compreensão, etc., não 
está à frente, mas eu acho que... se ou quando eles 
precisarem, se depararem com um concurso, com a 
escrita de uma redação e inclusive um vestibular que, eu 
espero que quando eles chegarem lá, o vestibular já seja 
diferente. Mas, se for do mesmo jeito, eles vão ter 
necessidade, eles vão precisar dessa escrita. Essa 
escrita é importante, essa compreensão, essa análise 
morfológica das palavras é uma coisa importante”.    

(SP08:P44) 
   Entre aquelas que afirmavam ser importante o aluno aprender a 

classificar substantivo, adjetivo, verbo, etc, sempre havia ressalvas do tipo: 

“No começo não. Que eu acho que é importante. Eu acho 
importante, mas aos pouquinhos. Logo no começo não. 
Porque eu acho importante que ele domine a leitura. 
Depois que ele dominar aí é mais fácil... até mais fácil 
dele entender o que é um substantivo”. 

(SP01:P68) 

 

“Importante, tudo é importante. Agora não é prioridade. Por que pra mim 

a prioridade é o texto, é a fala, é a escrita, é o ouvir”, (SL06:P60). 

   Isto nos leva a pensar que, para estas professoras, o ensino de 

terminologia gramatical não poderia ser abandonado, mas deveria ser 

modificado.  A prioridade do ensino de língua não estaria nas regras e 

conceitos da gramática pedagógica, já que tudo deveria ter como fim último o 
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desenvolvimento da leitura e da compreensão de textos. Em nosso 

entendimento, as professoras ainda não tomaram consciência de que o ensino 

de análise lingüística deve promover reflexões sobre a língua em uso.  

Com relação às diferenças de série de atuação, percebemos que as 

professoras do 1º ano do 1º ciclo, assim como as do 2º ano do 2º ciclo tinham a 

mesma visão, ou seja, era importante ensinar aqueles aspectos, porém isto 

poderia ocorrer em séries posteriores. Já entre as docentes do 2º ano do 2º 

ciclo havia uma maior preocupação em garantir este ensino. Com relação ao 

curso de formação, não verificamos distinções. 

Por fim, é curioso perceber que, mesmo não realizando um ensino 

sistemático de análise lingüística, as professoras achavam importante que os 

alunos aprendessem a conceituar e definir itens da gramática. O que podemos 

concluir é que o ensino de análise lingüística ainda se mostra “fragilizado”. As 

professoras apresentam críticas ao ensino memorístico e tradicional. Aceitam 

que o ensino deve ser contextualizado, porém ainda realizam um ensino 

baseado no texto como pretexto, mas reconhecem que o aluo deve ter acesso 

ao conhecimento dos conceitos da gramática.  

 

3.4. O processo de apropriação e transposição didática 
 

 

Ainda para perceber até que ponto as professoras vinham se 

apropriando das novas teorias lingüísticas e, de que forma realizavam a 

transposição didática dos textos do saber, (propostas curriculares e livros 

didáticos) para a prática pedagógica, perguntamos também: 

a) como era realizada a avaliação na área de língua portuguesa; 
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b) sobre seus conhecimentos acerca da proposta oficial da rede de 

ensino em que trabalhavam e que impressão tinham da mesma, e  

c) sobre o livro didático e sobre como o mesmo tratava da questão da 

variação lingüística; 

 

3.4.1. A avaliação 
 

No que diz respeito à avaliação, questionamos às professoras qual o 

peso que era dado aos conteúdos gramaticais estudados e como era feita essa 

avaliação. Em geral, elas mencionaram priorizar e dar maior importância à 

leitura, compreensão e produção de textos. Porém, pudemos observar 

aspectos peculiares do trabalho docente no que diz respeito à avaliação. 

Observamos que, entre as professoras entrevistadas, metade afirmou 

priorizar e considerar em suas avaliações aspectos de leitura e produção de 

textos. Dentre estas docentes três tinham formação inicial em letras. Apenas 

uma tinha formação inicial em pedagogia. Não podemos afirmar se o curso de 

formação inicial influiria neste quadro, pois, por outro lado, este argumento foi 

mais expressivo entre as professoras que atuavam no 2º ano do 2º ciclo..  

É interessante observarmos que, assim como ocorreu com os objetivos 

de língua, o foco central da avaliação girava em torno da leitura, compreensão 

e produção de textos. Isto nos leva a pensar que, de certa forma, havia uma 

coerência entre os objetivos estabelecidos e itens a serem avaliados. Mesmo 

sendo algo fortemente apresentado pelas professoras, estas não explicitavam 

de que forma era realizada esta avaliação. Vejamos um depoimento: “Olhe o 

que ele o que ele conseguir de avanço, pra mim eu tô considerando, 

principalmente na área de leitura que ele vai se colocar”, (SP01:P66). 
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Um outro aspecto citado pelas professoras foram os instrumentos 

utilizados. Três professoras afirmaram avaliar através de testes e das tarefas 

realizadas em sala de aula, no dia-a-dia. Dentre estas professoras, duas se 

limitavam a informar apenas o instrumento, sem indicar se havia uma outra 

forma de avaliar ou se esta avaliação se dava de maneira continuada. Estas 

mestras tinham formação inicial em letras e atuavam em séries distintas, ou 

seja, a série de atuação parecia não influenciar nos argumentos apresentados 

e sim o curso de formação inicial. Em contrapartida a esta opinião, outras duas 

professoras afirmavam avaliar através da observação e diziam que esta 

avaliação era diária e continua. Vejamos: 

“Eu observo. Minha avaliação é totalmente observando, 
né? Eles no dia-a-dia, in loco, não tem essa história de 
prova, não. Até por que não existe mais, né? E eu 
sempre observo na hora e dali eu vou começando a 
interferir naquilo que eu acho que o aluno tá precisando 
mais. Então a minha avaliação é totalmente na questão 
da observação”. 

(SL04:P38) 

O quadro exposto até o momento confirma que a avaliação se 

configura como o calcanhar de Aquiles no processo de ensino aprendizagem 

de uma maneira geral. Percebemos, entre as professoras, uma indefinição 

sobre o ensino de língua no que diz respeito à variedade lingüística e vimos 

que a avaliação se tornaria ainda mais imprecisa no que diz respeito tanto ao 

que avaliar, quanto no que diz respeito ao como avaliar. Isto ficava mais 

evidente no depoimento de uma professora que afirmava priorizar a oralidade e 

a socialização: “A questão da minha avaliação com eles é mais a questão da 

oralidade, da expressão, da questão de socialização. Eu avalio mais por aí. Eu 

não tenho como avaliar ainda a questão da escrita, né?”,  (SP02: P47). 
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Vemos, neste depoimento, que, mesmo considerando a oralidade e 

expressão individuais, a professora mencionava aspectos não ligados à 

aprendizagem de língua.  Ela não explicitava como se dava a avaliação da 

oralidade e da expressividade. 

É interessante observarmos que apenas uma professora colocou ser 

objeto de sua avaliação a apropriação do sistema alfabético. Este tipo de 

afirmação parecia estar em consonância com seus objetivos para o ensino de 

língua. Isto não ocorreu entre as demais professoras, que verbalizaram 

objetivos outros para o ensino de língua (como, por exemplo, preparar para o 

mercado de trabalho) e que, ao descrever sua prática de avaliação, não se 

remetiam aos seus objetivos. 

Por fim, verificamos que, ao serem questionadas sobre suas 

avaliações, as professoras se remetiam à auto-avaliação do seu trabalho e ao 

da avaliação da aprendizagem dos alunos. Parecia haver uma maior 

sensibilidade para considerar-se a avaliação como reflexão da própria prática 

docente. Havia indícios de um entendimento de que a avaliação não é apenas 

do aluno, de que o ensino também precisaria ser avaliado e revisto. Isto fica 

claro no depoimento abaixo: 

“E avalio tanto o trabalho deles, quanto o meu. Quando 
que vejo que aquele menino, da maneira que eu tô 
querendo passar, ele não tá entendendo, eu tenho que 
procurar outra metodologia pra aquilo ali, outra maneira 
de passar. Se tem um que pegou e outro não pegou, eu 
tenho que ver aquele ali com mais dificuldade 
pra...intervir naquela questão ali”.     

(SL04:P38b) 

O que se apresenta como principal evidência é que, assim como nos 

objetivos do ensino de língua, o mais considerado na avaliação seria o 
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desenvolvimento da leitura e da compreensão de texto. Isto foi apresentado 

indistintamente do curso de formação inicial  e da série de atuação.  

 

3.4.2. Os textos do saber: A proposta curricular e o livro didático 
 
3.4.2.1. A proposta 
 

Como já mencionamos anteriormente, segundo o marco teórico 

adotado, o processo de transposição didática realizado pelas professoras seria 

influenciado pelos textos do saber: As propostas oficias de ensino e, em 

instância mais direta, pelo livro didático. Entendendo que estes documentos 

são responsáveis por uma etapa da transposição, procuramos observar que 

relação as professoras estabeleciam com os mesmos. Indagamos: a) se 

conheciam a proposta curricular da rede municipal; b) que avaliação faziam da 

proposta; c) que livro didático era utilizado e como este tratava a questão da 

variação lingüística. 

No que diz respeito à proposta curricular, verificamos que todas as professoras 

a conheciam, mas algumas informaram conhecê-la de forma superficial, tendo 

feito apenas uma leitura. “Profundo, não. Porque tempo de tá lendo...”, 

(SP01:p37). 

Uma outra professora declarava conhecer a proposta, mas afirmava 

sentir falta de um estudo sistemático e de um acompanhamento e apoio 

sistemáticos. “(...) O que eu quero dizer é o seguinte: é que a proposta é muito 

boa, mas ela precisa de um estudo sistemático, de uma pesquisa sistemática, 

de um apoio sistemático pra poder fazer cumprir.(...)”, (SP08:P26). 
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Isto sugere que as professoras entendiam que apenas conhecer a 

proposta não garantiria que suas prescrições fossem adotadas. A mesma 

professora (autora do depoimento anterior) afirmou que “do jeito que a proposta 

vinha sendo ’executada’, ela não funcionava”: 

“Porque, do que ela vem sendo feita, ela não funciona. 
Ela tem sido feita de uma forma muito superficial a 
compreensão, muito assim... como é que a gente pode 
dizer... muito assim... pessoal. Eu não sei se é pessoal, 
não sei como é que eu posso dizer. Mas, é uma coisa 
assim... que não está globalizada, ainda. Não é todo 
mundo fazendo a mesma coisa, ao mesmo jeito, num 
mesmo período. Aí eu acho que isso atrapalha o 
resultado. Eu acho que a gente precisa estudar muito 
mais essa proposta”. 

(SP08:P26)    
 

É interessante perceber que, para a informante, a dificuldade da 

aplicação da proposta estaria justamente em cada professora fazer suas 

interpretações e terminar por fazer coisas diferentes, sem haver uma unidade.   

Quando levadas a declararem suas opiniões sobre a mesma proposta 

curricular, cinco (5/8), declaravam ser boa ou muito boa. Destas professoras, 

quatro atuavam no 2º ano do 2º ciclo. Apenas uma professora do 1º ano do 1º 

ciclo declarou ser boa ou muito boa a proposta. As demais, que atuavam nesta 

etapa de escolarização, argumentavam que a proposta era extensa ou difícil de 

ser colocada em prática. Porém, não emitiam opinião sobre aspectos mais 

especificamente pedagógicos. As professoras que declaravam ser a proposta 

boa ou muito boa, também afirmavam ser a mesma difícil de ser praticada.  

Também verificamos que várias professoras declaravam ser difícil 

colocar as orientações da proposta em prática por diversos fatores “nível alto 

demais para os alunos”, “texto muito extenso”, etc.: “Pra realidade dos meninos 
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da gente tem muita coisa que você vê... que tem na proposta mas, que você 

não tem como... realizar”, (SP02:P16). 

Uma única professora exprimiu uma opinião negativa sobre a 

proposta, afirmando ser um “delírio”: 

“Conheço. Tanto a de noventa e seis como a versão 
preliminar. Essa versão preliminar da rede que é uma 
mistura de parâmetros curriculares com a idéia de 
alguém, de algum... uma noite de delírio de alguém. Veja 
só...”. 

(SP03:P32) 
 

Esta também foi a única professora que informou conhecer as duas 

propostas curriculares da rede municipal e, ao ser questionada sobre que 

proposta estava em vigor, explicitou algo interessante: 

“Olhe, por que é o seguinte, o discurso que chegou na 
escola é... retire os conteúdos da proposta de noventa e 
seis, com as orientações da versão preliminar, tanto que 
se você pegar a versão preliminar de língua portuguesa, 
vai ter as competências que os sujeitos têm que construir 
no ensino fundamental e nos três eixos: leitura, escrita e 
oralidade e, depois vai ter uma xerox da grade de 
conteúdos da proposta de noventa e seis. (...) É uma 
noite de delírio”. 

Esta professora afirmava que o documento oficial se preocupava mais 

em listar os conteúdos e deixava de mão a forma como estes deveriam ser 

tratados.  

Enfim, verificamos com esta questão que, assim como já afirmava 

Marinho (1998), os currículos e propostas oficiais apresentam uma indefinição 

com relação às formas de tratamento que a língua deve ter em sala de aula. 

Mesmo apresentando avanços com relação a concepções de língua e estando 

em consonância com as novas teorias, não conseguem propor uma 

transposição didática de maneira adequada e ajustada às necessidades do 

professor.  
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3.4.2.2. O livro didático 
 

Com relação ao livro didático (LD) de língua portuguesa utilizado, não 

havia diferenças entre as professoras, pois a secretaria de educação municipal 

tinha adotado o sistema de escolha única. Portanto, todas as docentes 

adotavam oficialmente o mesmo livro, mesmo que não o utilizassem em sala 

de aula. No 1º ano do 1º ciclo o livro era Alfabetização: uma proposta para o 

letramento de Gladys Rocha com supervisão de Magda Soares; no 2º ano do 

2º ciclo o livro usado era Português – uma proposta para o letramento de 

Magda Soares Vol. 4.  

Mesmo sendo adotado um único livro, pudemos observar que algumas 

professoras não se restringiam a trabalhar com o LD e afirmavam buscar 

outras atividades em outros suportes como jornal, enciclopédia como também, 

se utilizar de outros recursos como músicas, poemas, etc. Porém, é 

interessante observar que apenas uma professora afirmou utilizar outro livro 

didático que não o adotado. Observarmos que as professoras que afirmavam 

completar seu ensino com outros recursos tinham formação em letras. Duas 

atuavam no 2º ano do 2º ciclo e uma atuava no 1º ano do 1º ciclo.  

De maneira bem enfática, uma única professora informou não utilizar o 

livro didático adotado pela rede, pois este não alfabetizava: 

“É o oficial da rede. Só que ele é pra uma criança que já 
está alfabetizada. Entendeu? Você vai pegar e você vai 
ver. Ele é pra uma criança que já está alfabetizada, que  
tem domínio da notação alfabética. Uma criança que 
ainda não tem domínio do sistema, ela se esborracha 
naquele livro”. 

(SL03:P20) 

Com relação ao tratamento dado à variação lingüística, a metade (4/8) 

das professoras afirmavam que os livros não tratavam da questão e isto foi 
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verificado de igual modo entre as professoras que atuavam no 1º ano do 1º 

ciclo e no 2º ano do 2º ciclo. Também não notamos diferenças quanto ao curso 

de formação inicial dessas professoras.  

Três professoras declararam “não ter visto” ou não saber se o livro 

tratava dessa questão. Isto talvez seja um indicativo de que algumas docentes 

não tivessem clareza sobre o que é o fenômeno da variação lingüística.  

Apenas uma professora informou que o livro tratava da questão, mas 

de uma forma restrita: “Um pouco assim... por que tem assim... cartas de 

pessoas do Rio Grande do Sul, do interior, entendeu? E nisso tem a variedade 

lingüística, que são a troca de correspondência”, (SL03:P20) . 

O que verificamos enfim, é que a proposta oficial de ensino, apesar de 

ter como pressuposto teórico o entendimento da língua como processo de 

interação e que considera a variação lingüística como algo inerente à língua, 

não consegue ser instrumento de apoio ao professor, pois se apresenta de 

maneira extensa e superficial. Mesmo sendo conhecida e bem avaliada por 

todas as professoras entrevistadas, a proposta não se caracterizaria como 

objeto eficiente no processo de transposição didática para o trabalho docente. 

O livro didático também não se configurava como única fonte de apoio 

didático das professoras, pois estas buscavam outros instrumentos de apoios e 

o livro, quando usado, não era seguido à risca. No que diz respeito ao 

tratamento da variedade lingüística, todas as professoras informaram que ele 

não tratava adequadamente a questão. Desta forma, concluímos que nem o 

livro didático nem a proposta curricular davam subsídios à prática docente, no 

que se refere ao tratamento da variedade lingüística.   
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3.4.3. Formação inicial e continuada e a mudança na prática 
pedagógica 

 
Também procuramos, em nosso estudo, investigar como estas 

docentes tiveram conhecimento acerca da variação lingüística, tanto em cursos 

de graduação (pedagogia e letras), quanto em cursos de formação continuada 

(capacitações) oferecidos pela rede municipal em que atuavam. 

Observamos que poucas professoras, apenas três (3/8), declararam 

terem estudado sobre variação lingüística em seus cursos de graduação. 

Porém, mesmo tendo havido discussão sobre o tema, esta, segundo elas, se 

dava de maneira superficial e não aprofundava nem questões teóricas e 

conceituais, nem aspectos mais práticos e didáticos. Eis um depoimento: 

“Olhe, a gente ... quando a gente tratou especificamente 
da matéria língua portuguesa, é... uma cadeira que 
tratava da língua portuguesa, então é claro que a 
lingüística foi bastante discutida, bastante incentivada, 
não é? O trabalho com a variação lingüística e... eu 
acredito que... você quer saber como vem sem tratado?  
vem sendo tratado com atenção. Eu não tenho nada pra 
te dizer... nenhuma recordação  da discussão(...)”.  

(SP08:P49) 
Algo curioso é observar que todas (3) as professoras que afirmaram 

terem discutido o assunto eram oriundas do curso de pedagogia. Destas, duas 

eram formadas pela UFPE e outra tinha se graduado recentemente pelo 

programa de graduação em pedagogia PROGRAPE10.  

“Tive oportunidade quando a gente discutiu “A língua de 
Eulália”11. Isso aí foi muito bom, acredito que pra mim,  
como pra todo mundo.(...) Que a gente aprende a 
valorizar mais, que a gente se policia mais, quando vai 
tratar disso. Acho que (inaudível) mais respeito, né? Pra 
o aluno, nas produções dele. 

(SP01:P72) 

                                                 
10 PROGRAPE: Programa de graduação em pedagogia. Era oferecido pela UPE em convênio 
com algumas prefeituras. O curso tinha dois anos de duração e era destinado a professores 
que não tinham formação superior e que estivessem em atividade 
11 BAGNO, M. A língua de Eulália. Novela sociolingüística. São Paulo: Contexto, 1997 
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Parece-nos que estas professoras tinham uma formação relativamente 

recente e em instituições que buscavam enfocar o tema. Porém, isto não foi o 

suficiente para garantir uma formação que desse conta da questão. Fica a 

impressão de que o tema era tratado de uma maneira que levava o professor a 

ter consciência de respeitar a fala do aluno, porém sem dar maiores 

contribuições sobre como o professor pode lidar didaticamente com a questão.  

Duas professoras, uma com formação em letras e outra com formação 

em pedagogia, declararam terem discutido “pouco” o assunto. Se somarmos 

esta categoria de resposta com a anterior, teremos um quantitativo de cinco 

(5/8) professoras que, mesmo informando terem estudado sobre o assunto em 

seus cursos de graduação, indicavam que isto teria ocorrido de maneira 

esporádica. Assim, pudemos perceber que a maioria das professoras não teve 

uma formação que contemplasse o tema de maneira abrangente e profunda.   

Entre as docentes que afirmaram terem tido poucos momentos de 

discussão sobre o tema, a autora do depoimento seguinte explicitou que isso 

ocorreu de maneira rápida, ficando, segundo sua interpretação, a lição de que 

ela deveria respeitar a fala do aluno, sem corrigir:  “Muito rapidamente. Mas eu 

entendi. Meu professor sempre dizia: cuidado, não corrija, respeite a cultura do 

grupo. Aí era uma época muito difícil, que nas escolas as professoras... “ tá 

errado!”. E eu gravei direitinho”, (SL06:P63). 

Mais uma vez fica para nós a idéia de que quando o tema era 

trabalhado nos cursos isso ocorria de maneira aligeirada e com uma noção 

deturpada ou pouco elaborada daquilo que deveria ser feito em sala de aula. 

Predominaria apenas um discurso do respeito às variedades, porém não se 

discutia qual o papel da escola e o que o professor deveria fazer.  
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Outra docente justificou que concluiu seu curso há um certo tempo e, 

portanto, que esta questão não fazia parte das discussões em sua formação e 

disse que seu conhecimento sobre o tema foi gerado a partir de leituras 

adicionais: 

“Muito pouco. Tudo foi a partir do que eu fui lendo por 
fora. E também por causa da prefeitura, que ela me 
ajudou muito até assim... a voltar pra estudar. Por que eu 
terminei pedagogia em 86, né? Então faz muito tempo e 
eu tive que ver por fora mesmo”. 

(SP02:P58) 

Duas professoras declararam não terem discutido sobre esta questão, 

ambas com formação em letras e atuando no 1º ano do 1º ciclo.   

Diante deste quadro, verificamos que a maioria das docentes (7/8) 

declararam não ter tido oportunidade de discutir sobre o assunto de maneira 

aprofundada e que, quando havia momentos para tratar o tema, estes não 

ampliavam a discussão a ponto de se apropriarem da noção de adequação e 

do conceito de competência comunicativa. O discurso giraria em torno do 

“respeito à variedade do aluno”, porém não havia discussão de como fazer o 

aluno avançar, de modo a tornar-se um sujeito competente no uso de 

diferentes variedades lingüísticas.  

Outra questão que merece ser aprofundada é o tempo de formação 

dessas professoras. Há na rede professoras com bastante experiência e com 

formação concluída há um certo tempo. Desta forma, questões mais recentes 

como a variação lingüística, não foram contempladas em seus cursos de 

formação inicial, mesmo em nível superior. Daí é imprescindível se pensar a 

formação continuada como instrumento de melhoria do ensino. 

O que verificamos, com relação à formação continuada, vem reforçar 

nossa interpretação, visto que, metade das professoras (4/8), afirmaram não 
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terem tido oportunidade de discutir esta questão nos cursos de formação 

continuada: “Não. Que eu me lembre, nunca vi nenhuma capacitação voltada 

pra variação. Nunca vi”, (SP07:P112). 

Por outro lado, mesmo havendo professoras que declararam terem 

vivido momentos de discussão sobre o assunto, verificamos que havia 

imprecisão e indefinição sobre como lidar com o assunto em sala de aula e isso 

não se restringiria apenas à compreensão das professoras: 

“Ah! Não, nas capacitações a gente vai vendo,... até por 
que eu acho essa questão da variação lingüística é uma 
coisa assim... que a gente sabe que tem muita briga, né? 
Com os gramáticos e os lingüistas e que... é uma coisa 
que...muitas escolas nem admitem, né? A questão de 
não trabalhar a gramática, isso é uma coisa que colégio 
particular, a maioria tá trabalhando gramática. (...)”. 

(SL04:P45) 

É interessante observar que essa professora tinha consciência das 

indefinições existentes por parte dos especialistas. Desta forma, se estabelecer 

um consenso mínimo entre aqueles que definem o que deve ser ensinado na 

escola é difícil, o papel do professor se torna ainda mais debilitado, pois a 

discordância entre aqueles que pensam e planejam a educação poderia levar a 

uma prática docente difusa com relação ao que se deve priorizar em sala de 

aula e como se deve tratar a questão da variação lingüística, em nosso caso 

particular.  

Entre as professoras que informaram terem discutido o assunto nas 

capacitações (4/8), mais uma vez verificamos que o mesmo era provavelmente 

tratado de maneira superficial e esporadicamente: 

“É, mas bem por cima... Não. É por cima, né? Até pra 
questão da gente valorizar a criança, como a criança fala, 
pra que a gente...ver que não é questão do erro, não é 
que eles falam errado, é que eles convivem naquele 
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ambiente que fala desse jeito. (...)De você respeitar 
o...como a criança sabe. Que é a questão do diferente”. 

(SP02:P60,61) 

Também é importante observar que, mais uma vez, predominava a 

idéia “do respeito”, sem destrinchar como a escola, enquanto responsável pela 

transmissão de conhecimentos, deveria tratar o assunto. Isto é, sem discutir 

como tornar o aluno eficiente no uso da sua própria língua em diferentes 

situações de interação.   

Outra professora informou que variação lingüística era um tema atual 

e, portanto, tratado nas capacitações. Porém, ao questionarmos sobre alguma 

capacitação que tivesse trabalhado o assunto ela não lembrava: 

“Discute, sim. A gente tem discutido assim, todos os 
temas assim, como é que a gente pode dizer... atuais. E 
a variação lingüística é um tema atual de discussão atual. 
Eu não tô lembrada agora... Não. Não lembro não, agora. 
Pode até ter, mas eu não lembro”. 

(SP08:P50,51) 

Enfim, o que verificamos é que o tema teria chegado ao conhecimento 

do professorado. Porém, de maneira aligeirada, pois este assunto teria sido 

visto “a reboque” de outros, e não teria ocorrido um estudo específico sobre a 

questão. Daí o tratamento dado à variação lingüística se vincularia à idéia de 

“respeitar” o falar do aluno. 

Entendemos que, se o professor ficava indeciso em suas ações 

pedagógicas, isto não se daria de maneira gratuita.  Ele reconheceria que devia 

respeitar a variedade do aluno (como vimos, algo apregoado nas propostas 

oficiais e nos cursos de formação inicial e continuada). Porém, em nenhuma 

dessas instâncias, teria encontrado subsídios para tratar didaticamente este 

aspecto do ensino de língua portuguesa. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DOS RESULTADOS II: concepções e 

práticas reveladas nas situações-problema 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em um segundo momento do nosso trabalho, apresentamos às 

professoras situações fictícias, mas que poderiam ocorrer em qualquer sala de 

aula. Os casos procuravam investigar mais profundamente algumas 

concepções e posturas das docentes. Nestas situações, foram abordados 

pontos do ensino de língua relacionados à variação lingüística, como: emprego 

da concordância verbal, diferenças lingüísticas causadas pela estratificação 

social, etc. 

 

4. 1. Situação 1: Problema x probrema... 
 

“É por que antes de conhecer as questões do ensino da 
língua a gente... tá cristalizado no juízo da gente, 
arraigado no juízo da gente a questão de certo e errado”. 

 

Este depoimento vem exemplificar, de maneira emblemática, o que 

pudemos verificar no primeiro “caso” sobre o qual as professoras foram 

chamados a se pronunciar nessa parte de nossa pesquisa. A “questão do certo 

e errado” esteve presente na maioria das respostas. 

Recordamos que foi apresentada às professoras a seguinte situação-problema: 

Na realização de uma atividade de produção textual em dupla, dois alunos 

discutem sobre a pronúncia da palavra “problema”. Um dos alunos afirmava 

que o correto era “probrema”. O outro dizia que esta forma era usada por 

pessoas que não sabiam falar.  

Questionamos às professoras como esta situação poderia ser conduzida 

e como elas a resolveriam. Pudemos identificar que o tema “correção” foi algo 

muito presente, mencionado por cinco das oito professoras. Porém, os 

depoimentos variavam da simples correção direta ao aluno, sem maior 
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explicação, até apresentar uma explicação “mais cientifica” deste fenômeno. 

Outras professoras tentariam ser menos preconceituosas, buscando superar a 

“visão de erro”. Mesmo tendo diferentes argumentos, percebemos que as 

professoras, ainda que inconscientemente, percebiam o fenômeno da 

variedade lingüística a partir da dicotomia certo-errado.   

Vejamos alguns depoimentos: 

“Eu diria pra eles que realmente o nome correto é 
problema. Algumas pessoas dizem  “probrema”, eu tenho 
a dificuldade de dizer “probrema”.  Porque assim...elas 
aprenderam desse jeito, mas aprenderam de uma 
maneira que não é o correto, né?”. 

 
(SL04:P48) 

“Então eu vou explicar que não é que esteja totalmente 
errado, porque aquilo ali é do meio em que a pessoa 
mora. Então a pessoa sempre ouviu daquela maneira, tá 
falando e na hora que ele chegou na escola... existem 
normas que ele tem que seguir”. 

 
(SP02:P70) 

As professoras acima atuavam em turmas de alfabetização e tendiam 

a antecipar que apresentariam ao aluno a forma mais aceita ou mais “correta”. 

O que nos chama atenção nestes depoimentos é que uma das docentes 

apresentou uma postura mais direta e clara, afirmando que resolveria o 

impasse dizendo “o que era certo”. Em contrapartida, a segunda professora 

demonstrou ter uma atitude mais flexível, afirmando que “não é que esteja 

totalmente errado”, porém ainda ficava subjacente a idéia de que uma forma de 

expressão é certa ou errada. Mesmo não sendo grande a diferença, é curioso 

notar que entre as docentes que apresentavam tais argumentos (cinco), três 

atuavam em turmas de alfabetização.  
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Isto requer uma reflexão, pois nos parece que, ao entrar na escola, o 

aluno encontraria de cara uma forte resistência a sua linguagem. Parece-nos 

ainda que a escola poderia estar implementando esforços para modificar a 

variedade do aluno e instituir aquela que ela estabelece como a mais “correta” 

e “adequada”. Concebemos que isto não é algo claro e deliberado por parte 

das professoras, mas, como já vimos, a escola como aparelho de preservação 

da cultura dominante, vem desempenhando seu papel de maneira eficiente. 

Pelo menos no que diz respeito ao reconhecimento que se tem por parte da 

sociedade, da língua legítima que deve ser ensinada na escola.  Contudo, o 

que detectamos entre as professoras pesquisadas é que a variedade de 

prestígio deveria ser transmitida por uma questão pragmática, pois dela os 

alunos iriam fazer uso em outras situações reais (emprego, concurso, 

vestibular). Nossas ressalvas não são a essa visão, mas sim a como isto 

parece vir sendo realizado na escola: partindo-se da dicotomia certo-errado 

estaremos desconsiderando toda uma cultura própria do aluno.    

Uma outra professora afirmou que não trataria a questão como sendo 

certo ou errado, mas que procuraria abordar o assunto dentro do que é “mais 

bonito”: 

“Eu acho que eu diria pra ele o seguinte: que.. não que 
esteja errado. Eu.. eu... ia mais pelo...pela beleza da 
palavra. Já imaginou se a gente pronunciasse probrema 
do que problema. Não fica... não dói no ouvido? Eu 
tentaria ir mais por aí. Que é mais...como é que chama? 
Não é bonito que eu queria dizer, não. É outro termo que 
me fugiu agora. Que é.... fica mais elegante. O som fica 
mais bonito do que probrema, né?”.  

(SP01:P75) 
 

 Mesmo evitando utilizar o termo “correto” a professora emite um 

julgamento do que é “elegante” e, assim, mesmo inconscientemente, termina 
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por demonstrar uma visão única do que é aprovado ou o que é certo. Juntando 

esta professora às cinco que se remetiam a aspectos de correção, teremos 

uma proporção considerável (6/8) de professoras que ainda tendiam a ver o 

fenômeno da variação lingüística nos moldes da gramática pedagógica 

tradicional, apesar de observamos algumas diferenças que se explicitaram nas 

questões seguintes. 

Entre as professoras que atuavam nas turmas do 2º ano do 2º ciclo (4ª 

série), uma docente informou que trataria a questão de uma maneira “mais 

científica”, procurando apresentar uma explicação científica: 

“Se fosse na minha sala de aula eu dizia que... eu 
provavelmente, eu mostraria qual é a pronuncia correta, 
pedia que nós pesquisássemos em algum lugar... 
dicionário, talvez, qual seria realmente a pronuncia. Mas 
eu tentaria mostrar pra ele que provavelmente o povo 
falar probrema deve ter até uma explicação cientifica, 
porque quando a gente lê aquele livro A língua de 
Eulália, a gente entende até porque é que existe essa 
dificuldade, não é?”. 

 
(SP08:P52) 

 
O depoimento acima atesta o recente acesso, vivenciado por docentes 

das séries iniciais, a textos de divulgação produzidos por lingüistas que buscam 

promover a superação de preconceitos lingüísticos.  Nos perguntamos, ao 

mesmo tempo, se a postura antevista pela professora poderia ter a ver com o 

fato de ela lidar com alunos mais experientes, de quarta série. Porém, cabe 

registrar que, mesmo tendo uma postura que difere das vistas anteriormente, 

ela não mencionou em nenhum momento algo ligado à adequação Ainda 

percebemos em seu discurso uma visão “do correto”. 

Apenas duas professoras, ambas com formação em letras e que 

atuavam no 1º ano do 1º ciclo (alfabetização), informaram que procurariam 
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esclarecer o motivo da diferença com base no que é prescrito, apresentando a 

idéia de norma (lei). 

“Eu iria conversar com eles e explicar que existe, 
justamente, eu estou falando com crianças né? Que 
existe uma norma, uma lei que diz que o nome certo é 
problema, que de acordo com a pessoa, onde ela mora, 
a região, não é? Ela poderá falar daquela maneira, mas 
que não é totalmente errado”. 

(SL04:P48) 
 

 Mesmo buscando explicar de maneira mais profunda e não apenas 

taxar como errado, a professora não deixava de ainda ver a questão sob a 

ótica do erro.  

Por outro lado, duas outras professoras acrescentaram que esta 

questão deveria ser tratada por um fonoaudiólogo, pois isto seria um problema 

patológico e não um caso de variação da língua.  

É interessante observar que, em outros momentos da entrevista, 

outras professoras afirmaram não saber até que ponto as características 

dialetais da fala da criança se devem a uma questão de variação lingüística ou 

ao fato de ela ainda estar se apropriando da língua em sua modalidade oral: 

“Lógico que existe. Eu sempre trabalhei mais com 
meninos de alfabetização eles assim... no caso deles a 
gente não  sabe ate que ponto é a...a variação ou é 
próprio da idade, entendeu? É realmente... não sei muito 
essa diferença. Tem sim. Nos meninos maiores a gente 
vê.” 

(SP02: P105/106) 

 Isto demonstra uma incerteza sobre como lidar com o assunto ou a 

ausência de estratégias didáticas que professor tem para lidar com a questão, 

considerando as informações díspares (ou não) a que teve acesso durante sua 

formação inicial e continuada. No caso do último depoimento, cremos que uma 
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criança de alfabetização (seis anos) não teria traços da fala que 

demonstrassem ainda “aquisição da fala”.  

Por fim, uma única professora declarou que esclareceria para o aluno 

que não se trata de saber falar ou não, mas apresentaria a forma escrita para 

que ele percebesse como seria. Isto sugere uma concepção segundo a qual a 

escrita é tomada como “a língua”, a referência normativa à qual as formas de 

pronunciar deveriam se submeter. 

Como síntese das respostas obtidas para esta primeira situação-

problema, fica evidente que as professoras ainda tendiam a perceber a língua 

dentro de uma concepção tradicional homogeneizante, o que dela difere seria 

considerado desvio. Cabe ressaltar, porém, que isto provavelmente não era 

algo “consciente” e que as mesmas professoras se propunham a ter uma 

postura “menos rígida diante do ”probrema”.  

 

4.2. Situação 2: O caso da concordância verbal  
 

Na segunda situação, procuramos observar as atitudes ante a questão 

da concordância verbal, já que esta é uma das principais marcas 

identificadoras de variedade lingüística no português brasileiro e estaria 

fortemente presente em sala de aula.  Cabe lembrar que apresentamos às 

professoras a seguinte situação: ao ensinar uma turma de 4ª série a professora 

coloca para os alunos que irá iniciar o trabalho (ensino) de concordância 

verbal. Ao explicar o assunto dá um exemplo do tipo: “não é correto a gente 

falar: ‘nós vai’”. Diante deste exemplo um aluno diz que fala daquela maneira e 

acha bonito. A professora ignora a resposta do aluno e reafirma que é errado e 

que se deve falar “nós vamos”. 
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Pedimos às professoras que se colocassem diante da situação, 

declarando o que fariam e por que o aluno teria tido tal atitude. O que pudemos 

observar foi interessante, pois todas as professoras tiveram uma atitude de 

reprovação à mestra que ignorou o aluno. Estas disseram que a mestra fictícia 

tinha uma postura autoritária e teria desrespeitado o aluno. 

Com relação à primeira questão (o que fariam) as respostas das 

professoras foram bem distintas. Algumas (seis das dez respostas dadas) 

procurariam, assim como no caso anterior, apresentar “o certo”, aquilo que é 

colocado pela norma e o que era mais aceito pela sociedade. Diferentemente 

do caso anterior, verificamos agora menção à noção de adequação. 

Nos depoimentos, tivemos dois argumentos com o mesmo número de 

ocorrências e que estão relacionados: “apresentar as duas formas (a mais 

aceita)” (3/10) e “explicar a norma/correto” (3/10). Desta forma, tivemos um 

número expressivo de argumentos (6/10) que tentariam levar ao aluno a 

considerar as duas maneiras de uso da língua. Um enfatizando o “aspecto 

social” e outro “o aspecto normativo”. Porém, em nenhuma delas verificamos 

um tratamento mais aprofundado do que estaria subjacente a essa questão: 

Por que determinada maneira seria mais aceita que outra? Por que uma 

determinada variedade se constituiu norma? Mesmo apresentando as duas 

formas, algumas professoras ainda se remetiam a uma delas como sendo a 

“mais correta”: 

“Não, é errado você... não é pra falar assim não. É pra 
falar ‘nós vamos’. Eu poço até dizer a ele, se ele em 
casa... se falar ‘nóis vai’, ele até pode fazer isso. Mas, na 
escola... ou quando ele vai... em outros lugares ele tem 
de procurar falar correto”.    

(SL05:P84) 
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Por outro lado, outras professoras enfatizavam que não tratariam o 

assunto como “certo” ou “errado”: “Primeiro não dizer que tá errado. Não acho 

que tá errado. Na minha concepção hoje, eu passei muito tempo achando que 

tava errado. Hoje em dia eu evito dizer isso em sala de aula. Evito mesmo, usar 

a palavra errado,..”, (SP07:P137). 

É interessante observar que esta professora apontava a língua culta 

como a língua da escola: 

“Você vai pra escola pra aprender uma outra linguagem. 
Porque você acha, sua mãe acha que é preciso. Então 
na linguagem mesmo, na linguagem da escola, na 
linguagem é essa. Agora não quer dizer que você vá 
abandonar o ‘nóis vai’. Você tem também de usar o ‘nóis 
vai’ e ‘nós vamos’”.  

(SP07:P138) 
 

 Diante de tal depoimento, a professora explicita a que nem sempre os 

professores têm clareza de que a escola faz a opção por determinada 

variedade que, geralmente, não é a variedade do aluno. Mesmo tendo a 

preocupação de não rotular a linguagem do aluno como “errada”, isto não 

implicaria necessariamente a desconstrução de um ensino preconceituoso. 

Segundo o mesmo depoimento, o optar por uma determinada variedade já 

induziria a um juízo de valor. 

Vemos até aqui que as professoras, de certa forma, e em alguns 

momentos, se distanciavam da visão tradicional da língua, porém ainda não 

tinham se apropriado, de maneira explicita e teoricamente coerente, das novas 

concepções sociolingüísticas. 

Outras duas professoras tratariam a questão como algo que poderia 

ser resolvido mostrando ao aluno a “importância de se expressar melhor” ou 
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justificando que o fato de se falar de determinada forma é conseqüência da 

falta de acesso/contato com a norma: 

“Que a questão aí é justamente de onde a pessoa 
convive, que a pessoa vive, nasceu e se criou e que as 
pessoas... muitas vezes as pessoas não foram pra 
escola, que não aprenderam de acordo com essa norma, 
entendeu? Vou explicar e que ele procure usar dessa 
forma, por que até quando ele for escrever também, 
né?”. 

 (SL04:P52) 
 
 

 “Eu acho que o ideal seria isso, ele entender que não 
era por achar bonito que ele ia falar “nóis vai” e que como 
ele estava na escola ele estava aprendendo a se 
expressar melhor. Ele ia ele ia ter que aprender a se 
expressar melhor e ia ter que usar a concordância 
verbal”. 

(SP08:P55) 

É importante observar que, assim como na entrevista, a influência da 

família e da comunidade ainda era apontada como sendo um dos aspectos a 

interferir no aprendizado da variedade de prestigio. Vejamos mais um 

depoimento: “E que ele procure usar aquele da norma padrão. Apesar de que o 

pai dele falar errado daquele jeito, ele pode até conversar com o pai. Pedir pro 

pai consertar, então é uma maneira de ajudar”, (SL04:P49). 

 

Estes depoimentos sugerem a existência de um pressuposto de que, 

por viver num ambiente em que se utiliza determinada variedade, que não a da 

escola, o aluno não se expressaria bem e que seria necessário ele “aprender a 

se expressar”. A professora em pauta não explicitou o que se entende por 

“expressar melhor”. Mas, nos parece que “expressar melhor” seria levar aluno a 

aprender a norma de prestígio.                                                                                                        
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Apenas uma professora, com formação em letras e que atuava no 1º 

ano do 1º ciclo (alfabetização), indicou uma preocupação de apresentar ao 

aluno a noção de adequação. Esta afirmava que o aluno poderia se utilizar de 

qualquer variedade, dependendo do objetivo. Esta se remetia à idéia do que 

era adequado. É curioso que esta mesma professora se remetia a aspectos de 

correção na questão anterior. “A gente tem que ver com que objetivo a gente 

quer escrever. Aí nesse caso eu diria “nóis vai” vai depender do objetivo que 

você quer atingir”, (SL03:P69). 

Por fim, uma outra professora afirmou que o problema poderia ser 

resolvido “trabalhando-se com texto”. Porém, não explicitou maiores detalhes 

nem apresentou alternativas concretas. Nos parece que o discurso construído 

nas últimas décadas sobre a relevância de se ensinar “a partir do texto” e/ou 

“contextualizadamente” foi fortemente absorvido pelas professoras. Porém, 

parece que não se vai muito além disso.  

Em relação à postura do aluno, seis da oito professoras afirmaram que 

esta se devia a questões como rebeldia, afronta, agressão, desafio e a 

intenção de chocar o professor. 

“(...) Mas olhando assim pela resposta do aluno parece 
que eles estão apenas querendo desafiar ou agredir ou 
rebeldia ou alguma atitude de rebeldia me parece isso e 
acho que  é desinteresse. Esse fato dele dizer assim 
porque é bonito é desinteresse(...)”. 

(SP08:P66) 

Isto nos dá a impressão de que as professoras pesquisadas, mesmo 

reprovando a atitude da mestra fictícia, não reconhecem que a ação do aluno 

poderia ser reação à atitude de sua mestra. Apenas uma professora interpretou 

dessa maneira a atitude do aluno e, nesta mesma linha de compreensão, uma 
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outra docente afirmou que isto seria uma forma do aluno valorizar sua própria 

cultura. 

Enfim, mais uma vez constatamos que a maioria das professoras 

buscaria adotar uma postura menos autoritária, porém não admitiriam que o 

aluno se opusesse à norma ensinada da escola, mesmo sendo por querer ver o 

seu (do aluno) falar considerado.   

 

4.3. Situação 3:  O ensino de análise lingüística e o trabalho com     
texto 

 

Com relação à terceira situação, lembramos que tínhamos como 

objetivo verificar como as professoras vinham lidando com os aspectos de 

análise lingüística junto ao trabalho com textos e que para escutar seus 

depoimentos apresentamos a seguinte situação: A professora Maria acreditava 

que para realizar um trabalho inovador com a língua portuguesa era necessário 

trabalhar com diferentes gêneros textuais, atrelado aos conteúdos que 

deveriam ser trabalhados na série. Ao trabalhar com verbo a professora 

resolveu utilizar o gênero “receita”. Os alunos elaboraram a receita de um bolo. 

Os alunos colocavam o verbo na 1ª pessoa (coloco, bato, etc), sem perceber 

que os verbos deveriam ser empregados no infinitivo. Ao perceber este fato, a 

professora decidiu abandonar o trabalho com o gênero textual e listar alguns 

verbos como: comer, bater, cantar, etc., e solicitar aos alunos que conjugassem 

estes verbos em todos os tempos (presente, passado e futuro) do indicativo. 

   Questionamos as professoras sobre a situação: se era possível 

ensinar os conteúdos de análise lingüística juntamente com o texto e como elas 

realizariam, em sala de aula, este ensino. 
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As professoras foram unânimes em afirmar que o ensino de análise 

lingüística pode e deve ser feito juntamente com o texto, demonstrando, mais 

uma vez, terem incorporado algo que os especialistas defendem, ou seja, o 

texto como pressuposto básico para o trabalho pedagógico e como sendo a 

unidade de sentido básica que se constitui elemento de interação entre as 

pessoas que ensinam e aprendem a língua.  

Neste sentido percebemos um certo avanço, porém isto ainda não 

seria suficiente para o professor ter claro como isto deve ser operacionalizado 

em sala de aula. Isto ficou evidente quando questionamos às professoras sobre 

como o ensino de análise lingüística atrelado ao texto era realizado em suas 

salas de aula. Tivemos diferentes respostas.  

Três professoras afirmaram que o trabalho com texto não poderia ser 

abandonado, como no exemplo dado, porém o texto deveria ser mais 

adequado ao conteúdo abordado. A professora deveria se utilizar de outros 

gêneros textuais ou outro tipo de atividade com texto. 

“É por que fica meio complicado, né? Porque trabalhar a 
gramática é difícil e ela descontextualizada é pior ainda. 
Eu acho então que ela deveria ter continuado na linha 
de...de... Procuraria usar outro tipo de texto, que eles 
tivessem que usar verbo. Porque aí... descontextualizada 
é pior ainda. Porque seria uma decoreba pra eles”. 

(SP01:P85) 

A partir deste depoimento, verificamos a dificuldade que o professor 

indica ter, ao lidar com o ensino dos aspectos de análise lingüística e isto ainda 

se acentua quando a gramática deve ser vista de maneira contextualizada. 

Mesmo declarando ser “difícil” realizar um ensino contextualizado, nossas 

professoras foram categóricas, ao afirmar que o ensino de análise lingüística 

“deve ser contextualizado”. 
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Outras três professoras afirmaram que, mesmo com um gênero textual 

em que não se variava os tempos verbais, não haveria problema, pois poderia 

se apresentar isto como uma característica daquele gênero textual. Dessa 

forma, tratar-se-ia do conteúdo juntamente com o texto. 

“Lógico que ela está erradíssima que a partir do 
momento que ele coloca, que ele bate ou que eu coloco, 
que eu bato, ela já poderia sem parar o trabalho que ela 
vinha fazendo é... aproveitar isso aí, tá certo? E fazer 
todo o outro trabalho. Eu acho que ela começou 
igualzinha a mim, eu acho que assim... o gênero textual é 
uma ótima referencia pra a gente fazer um trabalho com 
a gramática, tas entendendo?”. 

(SP08:P60) 

Duas professoras disseram ainda realizar atividades com “textos 

coletivos”. Uma dessas mestras indicou realizar correção coletiva do texto do 

aluno, indicando, assim, tratar dos aspectos de análise lingüística juntamente 

com a revisão dos textos, o que reflete uma provável apropriação das 

inovações didáticas relativas ao eixo “análise lingüística”. 

Diante deste quadro, podemos inferir que ensinar aspectos normativos 

juntamente com o trabalho com textos era algo aceito e adotado pelo conjunto 

de professoras, mas que ainda se configurava de maneira imprecisa para elas. 

As docentes pareciam ainda não ter muita clareza sobre como lidar com os 

aspectos normativos da língua dentro da unidade de sentido que é o texto. Ora 

tentavam “adequar” o texto ao conteúdo que pretendiam ensinar, ora corrigiam 

o texto do aluno dentro dos objetivos pretendidos. Não queremos aqui fazer 

qualquer julgamento da prática docente, mas, sim, explicitar aquilo que vem 

sendo realizado e tentar compreendê-lo. Parece-nos existir, não só por parte 

dos professores, mas também dos textos do saber, uma indefinição sobre 

como os aspectos de análise lingüística devem ser tratados na escola.    
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Por outro lado, no que diz respeito à dimensão textual, observamos que 

as professoras, ao mencionarem o trabalho com textos, se limitavam apenas a 

apresentar as características dos mesmos para os alunos. Parecia não haver 

um ensino que considerasse os usos sociais e condições de produção-uso 

desses gêneros. 

 

4.4. Situação 4 e 5: Coloquial x formal 
 

Nas duas últimas situações-problema apresentadas às professoras, 

enfatizamos a realização de atividades de reescrita de texto. Com estas 

questões tínhamos como objetivo observar se havia um ensino que levasse o 

aluno a se apropriar da norma, considerando também os demais falares. 

Também era nosso objetivo verificar até que ponto o professor considerava o a 

variedade dialetal do aluno. 

No primeiro momento, apresentamos uma situação de reescrita em que 

o aluno deveria passar um texto da linguagem coloquial para a formal e, num 

segundo momento. Passar da linguagem formal para a coloquial. 

Questionamos às professoras sobre que o que elas achavam da situação, se 

realizariam este tipo de atividade em suas salas de aula e por quê. 

Na primeira situação, metade das professoras (4/8) acharam a atividade 

“boa” e declararam que realizariam algo parecido em suas salas de aula. Três 

destas professoras justificavam que este tipo de atividade ajudaria os alunos a 

perceber e comparar os dois tipos de registro. Entre estas professoras, que 

achavam a atividade interessante, tivemos uma docente que demonstrou certa 

reprovação ao modo como foi colocada a questão. Esta contestou o fato da 

escola não aceitar o falar do aluno: 
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“Primeiro. Que escola nenhuma tem o direito de dizer eu 
quero esta linguagem. É o primeiro erro. Por que eles 
tinham uma linguagem, uma maneira diferente daquela 
aceita pela escola! E a escola tem que aceitar nada, não! 
A escola não tem uma linguagem, a língua culta do 
Brasil, né? Como um todo você pode ser de onde for, de 
Roraima, de Macaparana, de... do Rio Grande do Sul. 
Existe uma língua culta. Essa escola aqui não pode exigir 
uma linguagem, né? Se aparecer variedade, variedades 
lingüísticas, então ela pode trabalhar a linguagem 
coloquial e a língua culta. Ela pode trabalhar as duas, se 
aparece. Agora, não para condenar a linguagem 
coloquial”. 

(SL06: P78) 

Parece-nos que esta professora não entendeu que se tende a 

denominar “língua culta do Brasil” como a variedade que a escola geralmente 

tem como objetivo ensinar, uma vez que uma outra variedade o aluno já 

dominaria. Por outro lado, a professora afirmou que a escola deveria tratar “as 

duas maneiras”. Isto nos leva a pensar que a professora tinha, de certa forma, 

a clareza de que a escola deve respeitar e tratar das diferenças lingüísticas 

que possam ali surgir, mas não deixava muito claro que a variedade de 

prestigio seria objeto de ensino da escola.    

Esta mesma professora ainda informou já ter realizado este tipo de 

atividade em sua sala de aula. Quando perguntamos como esta tinha realizado 

a atividade, ela nos informou que utilizou uma música de Luiz Gonzaga e que 

os alunos tinham gostado muito.   

Em contrapartida, a outra metade da professoras apresentaram 

respostas distintas. Duas declaram que a atividade era “ruim” e afirmaram que 

não realizariam este tipo de atividade, apresentando justificativas diferentes. 

Uma delas, com formação em letras e que atuava no 1º ano do 1º ciclo, 

declarou que este tipo de atividade não surtia efeito. A outra docente afirmava 

que tal atividade levaria o aluno a perceber a linguagem dentro do parâmetro 



 134

“certo” e “errado”. Esta última tinha formação em pedagogia e atuava no 2º 

ano do 2º ciclo.   

“Eu já vi muito isso relacionada (sic) à questão da... da 
historinha de Chico Bento. Muitas professoras mandam 
os alunos corrigirem as palavras. Dando a conotação... 
Pro certo. E isso eu não acho, né? É uma reescrita... Eu 
não faria não. Por que é justamente esse erro que eu 
tenho... esse.... esse  tipo de coisa que tenho medo: que 
meus alunos comecem a pensar que eles estão falando 
errado”. 

(SP07:P168,169) 

Outras duas professoras, com formação em pedagogia e que atuavam 

em séries diferentes, declaram que tal atividade era “regular” e “difusa”, pois o 

texto não era muito indicado e que “misturava muito”. 

“Eu acho que ela... Eu achei que 
nessa...é...especificamente aqui ela misturou muito. Ela 
começa fazer a... a questão ... do primeiro bonde parou 
em frente a nossa casa, de repente ela já entra pro outro 
tipo de linguagem. Ela mistura aqui. Você veja. Você 
pode ver ela começa com uma linguagem, de repente ela 
já muda, ela já bota esse tipo de linguagem, né ? se ela 
queria trabalhar, ela podia pegar um texto que não 
mistura tanto. 

(SP02:P86) 
 

É importante ressaltar que mesmo não achando aquele tipo de atividade 

indicado, as duas professoras informaram que a fariam em suas salas de aula. 

Uma, porém informou que trabalharia com bilhete. 

“Eu posso fazer isso quando eu trabalho com meu aluno, 
por exemplo, o bilhete. Quando eu trabalho com ele o 
bilhete, quando eu trabalho com ele a carta. Você já vê a 
diferença aí. Que o bilhete é uma coisa mais simples, 
você...é mais íntimo do outro. Eu posso trabalhar com 
isso. Eles podem ver a própria diferença aí. ‘Olha gente 
quando eu vou mandar uma carta pra diretora da escola 
eu falo diferente’... eu trabalharia assim”. 

(SP02:P93) 
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A última professora a apresentar ressalvas afirmou que realizaria a 

atividade em sala de aula, porém ressaltava que esta deveria ser bem 

orientada. Esta docente ainda indicava que seria mais adequado tratar a 

questão apresentando o personagem de Maurício de Souza (Chico Bento).  

“Um exemplo é o gibi do Mauricio de Souza que  tem um 
personagem que fala essa linguagem toda fora do 
padrão, que é o Chico Bento. Eu acho que você conhece. 
Quer dizer,  a gente poderia trabalhar o Chico Bento. Eu 
acho que ficaria mais agradável”. 

(SP08:P73) 
 

Nos perguntamos se, ao mencionar o personagem de Maurício de 

Souza de Souza, a professora estaria restringindo o fenômeno da variação 

lingüística a um estereótipo de variedade dialetal (rural, de pessoas com baixa 

escolarização). 

Enfim, pudemos perceber que algumas professoras tinham certas 

restrições ao tipo de atividade, indicando uma preocupação com a adequação 

do texto a ser reescrito e o cuidado de não incidir na dicotomia “certo e 

errado”, o que é curioso, porque se distancia um pouco das concepções 

apresentadas ante a primeira situação-problema. 

Ao abordar o segundo momento de reescrita relatado na situação-

problema 4, questionamos o que achavam da situação e se elas julgavam 

importante os alunos preservarem as suas falas e por quê. 

Surpreendentemente todas as professoras acharam a atividade “boa”, “muito 

boa” ou “excelente”.  

Entre os argumentos apresentados, tivemos quatro docentes (4/8) 

afirmando que este tipo de atividade valorizava a cultura do aluno. 

“Eu achei a atitude excelente. É uma atividade que eu 
vou copiar mesmo. Ela foi muito feliz nisso aí. Que a aí 
ela vai conseguir provar pros alunos que...claro que 
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valorizando o aluno, valorizando a linguagem do aluno 
também”. 

(SP01:P98) 

Mesmo considerando a atividade interessante, algumas professoras se 

mostraram surpresas com a solicitação de uma reescrita passando de um 

registro formal para um coloquial. “Olhe, eu nunca tinha pensado em fazer uma 

atividade dessa não, entendeu?”, (SL03:P83). 

Uma outra professora também demonstrou certa surpresa: 

“Achei dez. muito boa. Muito boa. A anterior 
acompanhada dessa. Processo inverso. Nunca tinha 
pensado no processo inverso, não é? E é uma proposta 
rica. Porque aí a língua dele passa a ser considerada de 
forma... vamos supor de forma... como é que eu vou 
usar? Quando a tarefa é fazer o contrário. Porque 
normalmente a gente não faz, não é?”. 

(SP07:P184) 
 

Parece-nos que a situação hipotética apresentada fugia um pouco 

daquilo que era feito na escola e solicitado do aluno, traduzindo um tipo de 

indagação como: Se o objetivo é o aluno se apropriar da norma de prestígio, 

por que se solicitar a reescrita de um texto da “linguagem formal” para a 

”linguagem coloquial”? 

A última professora citada achava a primeira atividade (reescrita no 

sentido informal->formal) “ruim” e afirmou que não a faria em sua sala de aula. 

Porém, ao tomar conhecimento da segunda etapa da atividade, afirmou que, 

sendo realizadas em conjunto, constituiriam uma proposta “rica”. Ela ainda 

mencionou que, ao se solicitar que o aluno reescrevesse um texto passando da 

linguagem formal para a coloquial, se veiculava a idéia de a linguagem do 

aluno ser errada. Já permitindo a reescrita no sentido inverso, a conotação 

seria outra.  “Como se fosse obrigado o aluno a transformar a linguagem dele, 
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não é? E aqui não. Ele voltar... a isso corresponde a isso que eu falo”, (SP07: 

P185). 

Uma outra professora afirmou que esta atividade era interessante pelo 

fato de levar o aluno a conhecer a duas formas de uso da linguagem. O aluno 

conheceria a forma exigida pela sociedade, porém teria sua fala valorizada. 

“Que aí ela vai conseguir provar pros alunos que...claro 
que valorizando o aluno, valorizando a linguagem do 
aluno também. Ele ia se sentir... ele ia se sentir 
contemplado, né? Como (inaudível) é assim que eu falo, 
assim que eu falo na minha comunidade, na minha casa. 
É assim que eu escuto falar. E viria com outra forma de 
fala que é mais exigida da sociedade”. 

(SP01:P98) 

Vimos que a atividade de reescrita no sentido informal-> formal parecia 

ser uma prática mais comum e rotineira entre as professoras e que algumas já 

a tinham realizado em suas salas e aula. Porém, solicitar a atividade inversa 

não parecia ser algo comum. Uma das docentes mencionadas, mesmo nunca 

tendo pensado em praticar uma situação igual, afirmou que o importante era o 

aluno saber usar a língua adequadamente: 

“Então essas questões devem ser trabalhadas... meu 
ângulo de visão, pra melhoria da auto estima do 
aluno.(...) Ele voltar... a isso corresponde, a isso que eu 
falo. Se eu der condições, se eu criar situações didáticas 
em que ele consiga ler. (...) Que eu der oportunidade de 
ele ler bons textos, bem elaborados e que ele saiba no 
contexto adequado usar a linguagem que aquele 
contexto tá pedindo”. 

(SL03:P83) 

Uma outra professora também mencionou explicitamente a questão da 

adequação. Ambas tinham formação em letras, porém, atuavam em séries 

diferentes. Como vimos, esta atitude inovadora – e indicadora de apropriação 

de novas prescrições oriundas da sociolingüística – não foi freqüente nos 

depoimentos obtidos na primeira parte da entrevista ou mesmo ao 
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responderem às situações-problema anteriores à que agora estamos 

analisando.   

Algo marcante nos depoimentos do conjunto das professoras foi a 

valorização da cultura e do falar do aluno. Porém, se não deixavam de indicar 

que o aluno deveria conhecer as duas variedades (“formal” e “informal”), nem 

sempre o aspecto de adequação da linguagem estava presente nos discursos 

das mestras.  

Ao questionarmos às professoras sobre a importância de o aluno 

preservar sua fala, encontramos um quadro curioso. Enquanto na primeira 

situação-problema apresentada elas tendiam a perceber o fenômeno da 

variação lingüística dentro do parâmetro “certo-errado”, nesta última questão o 

respeito à variedade do aluno se tornou algo mais evidente. Seis das oito 

professoras afirmaram achar importante o aluno preservar sua maneira de 

falar. Isto era colocado de maneira enfática e justificado pelas professoras 

como importante, pois se tratava “da cultura do aluno”. Analisando estes 

depoimentos, é curioso observar que, mesmo acreditando que o aluno 

preservaria sua fala, as mestras anteviam que esta seria transformada à 

medida que o aluno tivesse contato com outra variedade. 

“Olhe, eu acho isso aí já meio mais difícil, né? Por que... 
apesar de  achar que eles preservam, eles guardam 
assim... eles guardam alguma coisa, mas quando eles 
começam a conhecer e a conviver no ambiente assim, 
que fale a língua... eles não conseguem mais usar... não. 
Mas eu acho que não... eles vão preservar sim, na 
memória. Mas no uso... totalmente não”. 

(SP01:P99)       
 

Outro ponto curioso é que três dessas professoras, todas com formação 

em letras, mesmo acreditando ser importante o aluno preservar sua fala, ao 
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enfocar este tema ressaltavam aspectos como “conhecer outra formar de falar” 

e, novamente, saber adequar a linguagem ao contexto.  

“Eu acho tão bonitinho (risos) eu gosto muito da cultura 
popular. Eu acho lindo. . Infelizmente tem as normas, né? 
(...)Mas eu não acho que deveria modificar, não. Eu só 
acho assim: que eles têm que aprender a outra maneira. 
Dependendo do lugar, da maneira, eles teriam que se 
adequar...”. 

(SL05:P113) 
 

Desta forma, mais uma vez se evidencia que, para aquelas professoras, 

preservar a fala o aluno não significaria limitar este aluno apenas a sua própria 

variedade. Algumas explicitavam que não se deveria negar ao aluno o 

conhecimento de outras variedades e o aprendizado do que era mais 

adequado ao contexto. 

Num interessante depoimento, uma professora afirmou que os alunos 

deveriam preservar sua fala, desde que seguissem a norma de prestígio. 

Porém, ela parecia perceber a variação lingüística apenas em uma dimensão 

(regional), excluindo do conceito as dimensões socioculturais, que mais 

causam estigma: 

“Veja só, o aluno falar ‘probrema’, eu não acho que é 
certo, não. Entendeu? Agora a questão do falar que é 
característico daquela região, aí não, tudo bem, eu acho 
que a gente tem de preservar a cultura da gente. Agora a 
questão é que não esta de acordo com a norma culta, aí 
é outra história, né? Assim, tem muita variação que 
realmente, você tem, deve consertar pra o aluno pode 
escrever corretamente de acordo com a norma padrão, a 
norma culta. Agora questões que são realmente do 
linguajar local, eu acho que não tem nada a ver”. 

(SL04:P68) 
 

Apenas duas professoras argumentaram diferentemente das demais. 

Uma docente foi bastante categórica, ao afirmar que o aluno não deveria 



 140

preservar a sua fala. Para esta professora o aluno deve se apropriar da norma 

de prestígio.   

“Eu acho que não, acredito que não. Como eu disse a 
você, eu acho importante a gente se fazer entender, 
onde quer que a gente fale, onde quer que a gente 
esteja, eu acho que é importante a gente se fazer 
entender e saber expressar idéias. E quando você fala de 
um jeito...com tantas gírias que só se usa aqui, por 
exemplo, eu posso falar diante de uma conferencia, 
diante de um público assim...variado e eles não vão  
compreender o que eu estou dizendo.(...) Eu não acho 
interessante preservar simplesmente por que é nato ou é 
nativo, acho que não. Eu acho que ele tem que mudar 
mesmo. Tem que se apropriar, acredito que sim, que isso 
é importante”. 

(SP08:P80,81,82) 

Mais uma vez, observamos uma professora fazer menção apenas a uma 

dimensão da variação lingüística. Cabe registrar que apenas esta professora foi 

enfática com relação à apropriação, por parte do aluno, da variedade de 

prestigio. Esta tinha formação em pedagogia e atuava no 2º ano do 2º ciclo. 

Em contrapartida, a outra professora que se colocou contra, declarou 

que se deve respeitar a fala do aluno, porém, como outra colega sua, já citada,  

afirmou que à medida que o aluno tem acesso a outra variedade ele muda, pois 

é cobrado.  

“Eu acho que eles devem respeitar, mas também... a 
partir do momento que você tem acesso a... de como 
deve ser feito, eu acho que  eles têm que... É... É 
importante, agora... respeitando lógico, como ele fala. 
Mas, que eles tenham acesso, né? À maneira correta. 
Até porque a  gente é cobrado”. 

(SP02:P98) 
 

Concluímos que, ante as questões a elas formuladas e agora 

analisadas, as professoras pesquisadas tendiam a comprometer-se com uma 

atitude de respeito à variedade dialetal do aluno, a sua cultura, etc. Porém, 
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ainda não demonstravam ter claro o que vem a ser este fenômeno. Verificamos 

que se remetiam a dimensões limitadas da variação lingüística. Tendo 

aparecido nesta última situação-problema algumas vezes, o tema da 

adequação da variedade e do registro ainda parecia se embaralhar com 

expectativas de uso mais contínuo da norma de prestígio.  
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Retornando à questão inicial que nos levou a examinar a prática 

docente, procuramos investigar o que os professores entendiam por variação 

lingüística e como a tratavam no cotidiano escolar. Também tínhamos como 

objetivo verificar que fatores favoreciam (ou não) a realização de um ensino de 

língua que estivesse voltado ao desenvolvimento da “competência 

comunicativa” e, por conseqüência, do letramento. Verificamos que este tema 

ainda requer muita discussão e estudo, sobretudo no que diz respeito aos 

aspectos didáticos. 

Como apresentamos no primeiro capítulo, o conceito de língua e 

conseqüentemente o tratamento prescrito para a mesma na escola vem 

passando por profundas mudanças nos últimos anos. Porém, lembramos que 

atualmente a concepção de língua defendida entre os estudiosos e geralmente 

adotada nos textos do saber é a de língua como interlocução/interação, como 

conjunto de variedades. Desta forma, procurou-se investigar nos textos do 

saber (propostas e livros didáticos) de que forma estes realizavam o processo 

de transposição didática relativo à variação lingüística. Também procuramos 

investigar até que ponto a formação inicial e continuada do professor dava 

conta desse aspecto do ensino de língua e que possíveis diferenças existiam 

em função dos cursos de formação inicial (pedagogia ou letras) das docentes 

que abordamos.  

Pudemos observar, no primeiro capítulo de análise de dados de nosso 

trabalho, que as professoras estabeleciam como objetivo primeiro para o 

ensino de língua a “alfabetização” e o “desenvolvimento do leitor e produtor de 

textos”. Em relação ao papel do ensino de língua na escola, estas 

apresentavam igualmente três argumentos: “comunicar melhor”, “ampliar e 
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sistematizar o conhecimento” e “preparar para o mercado de trabalho”. Com 

isto, ficou evidente que as professoras, de certa forma, vinham introduzindo em 

suas práticas algo de novo. Ou seja, estariam enfatizando a leitura, a 

compreensão e a produção de textos. Por outro lado, o papel do ensino de 

língua na escola não parecia, ao menos explicitamente, estar ligado ao 

desenvolvimento da competência comunicativa, pois, as professoras em 

poucos momentos mencionavam argumentos que remetessem a tal objetivo. 

Sobre o que era enfatizado no ensino de língua, elas afirmavam priorizar o 

desenvolvimento da leitura, da compreensão e da produção de textos. 

Verificamos, assim, que as professoras tinham incorporado um discurso 

presente nas propostas e livros didáticos, porém realizariam uma transposição 

parcial daquilo vem sendo prescrito nos textos do saber.   

Com relação às dificuldades dos alunos e a como as docentes lidam 

com a questão das variedades populares, concluímos que as professoras 

apontavam a influência dos pais e da comunidade como maior dificultador da 

aprendizagem da norma de prestigio. Elas também apresentavam a falta de 

acesso a bens escritos e a falta de interesse dos alunos como fatores 

produtores daquela dificuldade. Isto demonstrou que a “culpa” pelo fracasso do 

aluno estaria no próprio aluno ou na sua família e sua comunidade, sem que 

em nenhum momento as professoras questionassem o papel da escola. Por 

outro lado, elas demonstravam certa preocupação em procurar superar tais 

dificuldades e, para tanto, afirmavam “utilizar diferentes materiais”. Contudo, 

mesmo utilizando diversos materiais, não constatamos maiores evidências de 

inovações pedagógicas, que realmente tratassem de forma explícita e 
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planejada as dificuldades dos alunos decorrentes da distância entre as 

variedades orais que empregam e a norma de prestígio ensinada na escola. 

Ao analisarmos o tratamento dado à análise lingüística, evidenciamos 

que a grande maioria das professoras não realizava um ensino sistemático e, 

quando o realizavam, demonstravam maior preocupação com classes de 

palavras da gramática pedagógica. Entre as docentes do 2º ano do 2º ciclo era 

enfatizado um ensino que “partisse do texto”. Verificamos que entre as 

professoras de alfabetização certos itens elencados (letras maiúsculas, 

pontuação) eram relacionados aos objetivos estabelecidos – “alfabetizar”. Já 

entre as docentes do 2º ano do 2º, o fato de partir do texto demonstrava uma 

preocupação em “contextualizar o ensino de gramática”. Contudo, não ficou 

evidente como este ensino contextualizado ocorria e seis das oito professoras 

entrevistadas afirmaram ser importante os alunos aprenderem a classificar e 

definir itens da gramática pedagógica. Elas justificavam este posicionamento 

pelo fato de tal saber ser conhecimento cobrado em situações extra-escolares. 

Foi interessante observar que duas professoras manifestaram uma posição 

contrária, justificando que o fato de o aluno saber definir itens da gramática não 

garantiria o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. 

Com relação à avaliação da aprendizagem, as professoras 

demonstravam priorizar a “construção da leitura, da compreensão e produção 

de textos”. Outras mestras se remetiam aos instrumentos utilizados, como 

tarefa, teste, etc. Com isto, verificamos que o mais priorizado nas avaliações 

estava em consonância com os objetivos do ensino de língua que tinham 

anunciado. Entretanto, ainda percebíamos algumas imprecisões. Ora as 

professoras se remetiam aos instrumentos, ora ao tipo de avaliação feita 
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(contínua, diária), sem conseguir dizer claramente o que o aluno deveria 

aprender. 

Com relação à proposta e ao livro didático adotados na rede municipal 

de Recife, pudemos verificar que todas as professoras conheciam a proposta e 

que a maioria fazia um julgamento positivo da mesma. Porém, algumas 

docentes ressaltavam a dificuldade de a proposta ser colocada em prática, pelo 

fato de ser extensa. Desta forma, verificamos que, mesmo estando em 

consonância com novas teorias a proposta não estaria propiciando uma 

transposição adequada (dessas teorias, nem estaria ajudando o professor a 

realizar um ensino eficiente). Por outro lado, vimos que metade das 

professoras declaravam que o livro didático não tratava da variação lingüística 

e que outras três afirmavam não terem observado este aspecto, ao usarem o 

livro. Ou seja, constatamos que sete das oito professoras não encontravam no 

livro apoio para lidar com a questão da variação lingüística. 

Por fim, verificamos que os cursos de formação inicial não pareciam 

constituir um fator de diferenciação da prática docente. Também pudemos 

observar que poucas professoras afirmaram terem tratado o assunto “variação” 

em seus cursos de formação inicial e que nos encontros de formação 

continuada este tampouco havia sido objeto de discussões que ajudassem o 

professorado a efetivar práticas inovadoras. Mais uma vez o tema era tratado 

superficialmente, restringindo-se sobretudo ao  mandamento de “respeitar” os 

dialetos populares.     

Segundo as evidências de nossa pesquisa, essas professoras, de uma 

maneira em geral, já sabiam que se deve respeitar e não discriminar a cultura e 

a fala do aluno. Porém, era consenso entre todas que a escola, instituição 
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social de transmissão do saber historicamente construído, deve propiciar ao 

aluno o conhecimento da variedade lingüística de prestigio. Contudo, como 

realizar um ensino que considere as diferentes formas de uso da língua e 

garanta o aprendizado da variedade de prestígio, com vistas ao 

desenvolvimento da competência comunicativa, era algo que se configurava 

como uma grande lacuna no ensino de língua. Esta dificuldade não seria 

devida apenas à atuação dos professores. Todo um conjunto de fatores parece 

contribuir para esse estado de coisas. As propostas curriculares não 

apresentam posições claras e os livros didáticos tratam da questão de maneira 

pontual (BIRUEL, 2002), contribuindo pouco para a superação de uma visão 

estereotipada.  

Pudemos perceber algumas mudanças. As professoras tinham se 

apropriado dos discursos mais atuais, considerando a diversidade textual e o 

respeito à diversidade de dialetos (ALBUQUERQUE, 2002). Por outro lado, 

percebemos que, mesmo conhecendo, de certa forma, o que se discute acerca 

da variação lingüística, parecia não se realizar algo substancial no ensino de 

língua. Verificamos, nos depoimentos das professoras que, mesmo buscando 

aproximar a sua prática daquilo prescrito por especialistas, ainda havia uma 

significativa freqüência de depoimentos que se remetiam a aspectos de 

“correção”.  Isto ficou ainda mais evidente quando analisamos as situações-

problema. 

Nos casos fictícios apresentados às professoras observamos que na 

primeira situação elas tenderiam a apresentar aos alunos “a maneira correta de 

falar”. Verificamos que ainda havia uma predominância de uma visão 

homogênea da língua.  
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Percebemos que na segunda situação-problema a tendência se repetia, 

porém com uma diferença. Dessa vez algumas professoras mencionariam ”o 

que era mais aceito” e afirmavam que mostrariam as duas maneiras (ou 

variedades) aos aprendizes. A noção de adequação foi mencionada por 

apenas uma professora.  

Na terceira situação-problema apresentada às professoras, todas foram 

unânimes em afirmar que é possível trabalhar os conteúdos de análise 

lingüística de maneira contextualizada. Estas também afirmavam ser 

importante “adequar o texto ao conteúdo a ser tratado”. Porém, não 

apresentavam muita clareza sobre como tratar os conteúdos de análise 

lingüística juntamente com o texto e indicavam continuar usando os textos 

como pretexto para ensinar classes de gramática, tal como detectado por 

outras pesquisas (cf. ALBUQUERQUE, 2002, MORAIS, 2003). 

Ante as últimas situações-problema, todas as professoras declararam 

que realizariam, em suas salas de aula, atividades que levassem o aluno a 

reelaborar textos escritos, convertendo-os de um dialeto mais prestigiado a 

outro mais informal ou popular. As docentes informaram que este tipo de 

atividade valorizava a linguagem do aluno e levava o aluno a conhecer as 

“duas formas”, deixando a questão de ser vista como uma dicotomia entre certo 

e errado. Percebemos, enfim, que as professoras concebiam que os alunos 

deveriam preservar seus dialetos, pois seria uma forma de preservar a cultura. 

Contudo, algumas admitiam apenas os dialetos regionais. Diante disto, 

reiteramos mais uma vez que as professoras pareciam não demonstrar clareza 

sobre variação lingüística, não fazendo distinção entre os fatores que a 

desencadeiam e em que dimensões estes ocorrem.     
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Diante de tal quadro, questionamos por que as professoras, mesmo 

tendo um certo conhecimento sobre este fenômeno, não pareciam conseguir 

efetivar um ensino inovador e se desvencilhar de velhas concepções. É a partir 

daí que nos utilizamos da perspectiva da construção dos saberes Esta 

perspectiva evidencia que ter clareza de uma determinada teoria não garantiria 

a efetivação de práticas inovadoras. Parece-nos inegável que nossas mestras 

já apresentavam inovações em seus trabalhos pedagógicos, uma vez que 

oportunizavam a seus alunos a leitura e produção de textos bem mais 

diversificados que há algumas décadas. Porém, é necessário se refletir sobre 

estratégias mais eficientes para o ensino de língua, que realmente entendam a 

língua como um conjunto de variedades. 

O tratamento feito pela escola aos aspectos de normatividade parece 

não corresponder com precisão àquilo apregoado por especialistas. Porém, é 

importante ressaltar que isso não seria fruto simplesmente da transposição 

realizada pelos professores. Como já mostraram outras pesquisas 

(ALBUQUERQUE, 2002, BIRUEL, 2002; MORAIS, 2003), a transposição 

didática, realizada tanto no nível do livro didático quanto no nível dos currículos 

oficiais, não tem sido feita de maneira adequada.  

O presente estudo foi desenvolvido com um pequeno conjunto de 

professoras, o que nos impede de fazer generalizações.  Ao concluí-lo, cremos, 

porém, que as concepções e práticas reveladas por nossas oito informantes 

sugerem que, sob a perspectiva da construção dos saberes (cf.CHARTIER, 

1997) podemos avançar no entendimento de por que o professor, em certos 

momentos, parece estar sintonizado com as mais inovadoras teorias, mas, ao 

realizar a sua prática docente, lança mão de vários outros recursos.  
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Vimos que as professoras demonstravam partir do princípio de que a 

língua é um dos fatores de exclusão ou aceitação na sociedade e assumiam 

que a escola deve fornecer aos seus alunos o domínio deste instrumento. Por 

outro lado, perceberiam a hegemonia atual de um “discurso do respeito” (às 

variedades não prestigiadas dos alunos) e viveriam, então, o impasse sobre 

como levá-los (os alunos) a ter domínio da variedade lingüística de prestígio, 

sem desrespeitar sua variedade original. Sem grandes apoios por parte de 

outros profissionais, no interior da escola ou fora dela, por fim o professor valer-

se-ia de sua própria experiência e de suas buscas pessoais. Isto fica claro 

quando as docentes apontam suas próprias leituras e estudos como causa de 

mudança de suas práticas docentes. 

Procuramos colaborar com o desvendamento de algumas dificuldades e 

entraves presentes no ensino de língua. Reconhecendo os limites de nossa 

pesquisa, esperamos, contudo, que esta venha a contribuir para novas 

investigações voltadas ao exame de alternativas didáticas que busquem o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos de meios populares.     
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Roteiro de entrevista semi-estruturada: Perfil do trabalho de Língua 
Portuguesa com relação à variedade Lingüística desenvolvido pelos 

professores de 1ª e 4ª séries da Rede municipal de ensino da Cidade de 
Recife 

 
 

Dados pessoais e de formação 

• Ensino fundamental (escola pública/privada) 
• Ensino médio (magistério e/ou outro curso – escola pública/privada) 
• Ensino superior (pedagogia/letras – escola pública/privada) 
• Ano de conclusão 
• Anos de experiência no magistério 
• Anos de experiência com 1ª e 4ª séries 
• Escolaridade do pai e da mãe 
 
Dados relacionados ao trabalho com língua portuguesa 

• Qual o seu objetivo na área de Língua Portuguesa com seus alunos? 
• Na sua opinião, pra que os alunos aprendem português na escola? 
• O que você prioriza no ensino de língua com seus alunos? 
• Com relação à Análise Lingüística/gramática, qual o seu objetivo? 
• Trabalha gramática sistematicamente? Por quê? 
• Qual o livro didático tem utilizado? O livro trata das diferentes formas de 
falar, mais coloquial, mais formal, da cidade, do campo? (caso sim:) o que você 
acha da forma como o livro trabalha a questão?  
• Você conhece e já leu  a proposta da rede? O que achou? 
• Já mudou alguma coisa no trabalho/metodologia com os alunos? O que 
motivou sua mudança? Esta mudança melhorou o seu trabalho e desempenho 
dos alunos? 
• Em sua opinião por que eles têm dificuldade de aprender a língua padrão 
na escola? 
• Você acredita que o modo de falar dos alunos dificulta a aprendizagem de 
língua portuguesa? 
• Como você trata, na sala de aula, as variedades de pronuncia/linguagem de 
seus alunos?  
• Como você tem feito pra ajudar os alunos a se apropriar da língua padrão 
na escola? Dê exemplo. (detalhar o trabalho) 
• E como é a sua avaliação? O que você mais considera em sua avaliação? 
• Pra Você é importante os alunos aprenderem a classificar palavras 
(substantivo, adjetivo, etc.) por quê? 
• Em seu curso de formação na graduação você pode discutir questões 
relacionadas ao ensino de gramática?ao tratamento das diferentes formas de 
pronuncia dos alunos? 
• Nas capacitações tem se discutido o tema? De que forma? Elas têm lhe 
ajudado a trabalhar a questão em sala de aula? 
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Situação problema 
 
Caso 1: 
 
Na realização de uma atividade de produção textual em dupla, dois alunos 
discutem sobre a pronúncia da palavra “problema”. Um dos alunos afirmava 
que o correto era “probrema”. O outro dizia que esta forma era usada por 
pessoas que não sabiam falar.  
 
Questões: 

a) Como  você resolveria este impasse? 
b) Como o professor poderia conduzir esta questão com os alunos?  

 
Caso 2: 
 
Ao ensinar uma turma de 4ª série a professora coloca para os alunos que irá 
iniciar o  trabalho (ensino) de concordância verbal. Ao explicar o assunto dá um 
exemplo do tipo: “não é correto a gente falar: ‘nós vai’”. Diante deste exemplo 
um aluno diz que fala daquela maneira e acha bonito. A professora ignora a 
resposta do aluno e reafirma que é errado e que se deve falar “nós vamos”. 
 
Questões:   

a) O que você acha da atitude desta professora? 
b) Como você acha que deve ser abordada a questão? 
c) Em sua opinião, o que leva o aluno a ter esta atitude? 

 
Caso 3: 
A professora Maria acreditava que para realizar um trabalho inovador com a 
língua portuguesa era necessário trabalhar com diferentes gêneros textuais 
atrelado aos conteúdos que deveriam ser trabalhados na série. Ao trabalhar 
com verbo a professora resolveu  utilizar o  gênero “receita”. Os alunos 
elaboraram a receita de um bolo. Os alunos colocavam o verbo na 1ª pessoa 
(coloco, bato, etc), sem perceber que os verbos deveriam ser empregados no 
infinitivo. Ao perceber este fato, a professora decidiu abandonar o trabalho com 
o gênero textual e  listar alguns verbos como: comer, bater, cantar, etc., e 
solicitar aos alunos que conjugassem estes verbos em todos os tempos 
(presente, passado e futuro) do indicativo. 
 
Questões: 

a) O que você percebe diante desta situação? 
b) Você crê que a forma de trabalhar poderia ter sido outra? (caso sim, o 

que você faria?) 
c) Você acha possível trabalhar conteúdos gramaticais atrelado ao 

trabalho com texto?(caso: sim) como? 
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Caso 4: 
 

A professora Eglê percebeu em seu trabalho com  seus alunos de 3ª série, 
que estes tinham uma maneira de falar diferente daquela aceita pela escola 
e que isto dificultava a aprendizagem dos alunos da linguagem padrão. 
Assim a professora desenvolveu uma série de exercícios para trabalhar a 
questão. Entre os exercícios propostos ela solicitava que os alunos 
reescrevessem um texto passando da linguagem coloquial para linguagem 
culta. Como por exemplo: 

O bonde 
Augusto Mayer 

(adaptação) 
 

O primeiro bonde parou em frente a nossa casa, como um brinquedo de 

gente grande. (...) alguns querendo examinar de perto o monstro, largavam a 

correr como loucos, outros chamavam de dentro de casa as pessoas e 

gritavam: 

- Fifina vem vê o bonde novo, depressa. 
- Óia o bonde sem burro sô! 

E a gurizada num barreiro de festa: 

- Óia o bonde eletro, óia ele! (...) 
Questões: 
a) O que você acha da atividade proposta pela professora? Por quê? 
b) Em sua sala de aula você faria algo parecido? Por quê? 
 
 

Caso 5: 
 
No dia seguinte, após a leitura de uma história em que dois personagens 
dialogavam longamente, a professora Eglê solicitou que seus alunos 
reescrevessem a história da forma como eles próprios falavam. Isto é, com as 
marcas de um jeito popular e informal de falar.  Ela queria passar para seus 
alunos  a idéia de que os dialetos populares não são inferiores ao português-
padrão e que em algumas situações são até mais adequados. 
 
Questões: 
 

a) comente esta situação. O que você acha da atitude da professora? 
b) Você acha que os alunos devem preservar suas maneiras informais e 

populares de falar? 
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