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Aula de português 

 

A linguagem 

na ponta da língua, 

tão fácil de falar 

e de entender. 

A linguagem 

na superfície estrelada de letras, 

sabe lá o que ela quer dizer? 

Professor Carlos Góis, ele é quem sabe, 

e vai desmatando 

o amazonas de minha ignorância. 

Figuras de gramática, esquipáticas, 

atropelam-me, aturdem-me, seqüestram-me. 

Já esqueci a língua em que comia, 

em que pedia para ir lá fora, 

em que levava e dava pontapé, 

a língua, breve língua entrecortada 

do namoro com a prima. 

O português são dois; o outro, mistério. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo investigar o tratamento da variação 

linguística no ensino de língua portuguesa, por meio da análise de questionários aplicados a 

professores dessa disciplina do 6º ao 9° anos do ensino fundamental e das quatro coleções de 

livros didáticos de Língua Portuguesa mais escolhidas no Programa Nacional do Livro 

Didático — PNLD/2014. Trata-se de pesquisa de natureza sociolinguística que busca 

investigar o conhecimento dos docentes sobre a variação e o tratamento didático de alguns 

conceitos, tais como, mudança linguística, preconceito linguístico, noções de “certo” e 

“errado”, entre outros, nas aulas de língua materna. A pesquisa parte da premissa de que 

grande parte dos professores, pelo menos os dos grandes centros, está ciente dos avanços dos 

estudos sociolinguísticos e concorda com a necessidade de se desenvolverem trabalhos que 

ampliem a competência linguística dos alunos, conforme preconizam os PCNs, no entanto 

depara-se com obstáculos de ordem metodológica e com a falta de apoio de materiais 

didáticos adequados, o que dificulta a transferência de seus conhecimentos teóricos à prática 

em sala de aula. Para traçar um quadro real da situação, foram, então, compilados os 

depoimentos de docentes do 6º ao 9° ano do Ensino Fundamental, da rede pública e privada 

do RJ, interior e capital, nos quais se abordaram questões sobre suas propostas de trabalho em 

relação à variação, sobre as reações dos alunos ao assunto e sobre o preconceito linguístico. 

Focalizou-se, especialmente, a função do livro didático no desenvolvimento do tema, visto 

que os exercícios explorados em sala — quase sempre sugeridos pelos manuais didáticos — 

restringem-se, na maioria das vezes, à identificação das variedades linguísticas empregadas e 

à transferência de enunciados para a variedade padrão, sem que se comente a adequação do 

emprego de quaisquer das variedades em uso. Desta forma pretendeu-se observar a atitude 

dos professores em relação à variação linguística e refletir sobre as consequências de seus 

procedimentos didáticos para o desenvolvimento linguístico do aluno. A análise dos 

resultados comprovou que, apesar de mais de quatro décadas de pesquisas sociolinguísticas, 

sua repercussão em sala de aula ainda está longe do que se possa considerar adequado.  

 

Palavras-chave: Sociolinguística; variação linguística; práticas pedagógicas. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aim is to investigate the Treatment of Linguistic Variation in the Teaching 

of Portuguese Language through the analysis of questionnaries administered to teachers of the 

6th to 9th years of Elementary Education and the four collections of textbooks choicest by the 

National Textbook Programm- PNDL/2014. This is a sociolinguistic research that seeks to 

investigate the knowledge of teachers on the linguistic variation and the didatic treatment of 

some concepts such as language change, linguistic bias, "right and wrong" notions, among 

others, at mother tongue classes. This research starts from the premisse that most teachers, at 

least at the major urban centers, are aware of the progress of sociolinguistic studies and they 

agree with the necessity of developing projects that enhance students ´linguistic competence, 

as advocated in the PCNs. However, the obstacle to the transference of their theoretical 

knowledge into practice in the classroom manifests itself in the methodological difficulties 

and also the lack of support for appropriate teaching materials. To draw a true picture of the 

situation, it was compiled the testimonials of teachers from 6th to 9th years of public and 

private Elementary Schools in Rio de Janeiro- interior and capital- which dealed with 

questions about their work proposals regard to the linguistic variations, students reactions on 

the subject and the language bias, focusing , especially, on the role of textbook in the 

development of the theme, since the explored exercises in the classroom- often suggested by 

the textbooks-restrict themselves, in most case, to the linguistic varieties identification use 

and in the transference of the standart, with no comments on the appropriateness employment 

of any varieties in use. In this way, it was intended to observe the attitude of teachers towards 

the linguistic variation and also reflect on the consequences of their procedures to the student 

language development. The result analysis showed that, despite more than four decades of 

sociolinguistic research, its impact on the classroom is still far from what can be considered 

appropriated. 

Keywords: Sociolinguistics; language variation; pedagogical practices. 
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INTRODUÇÃO 

 

A autora deste trabalho é professora da Rede Municipal de Quissamã, município 

localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, a 212 km de distância da capital, entre os 

municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé. Em razão de tal função, tomou ciência do 

Currículo Mínimo proposto pela SEEDUC — Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro— que é adotado pela rede municipal de Quissamã. Nesse currículo, orienta-se a 

abordagem do tema variação linguística apenas no 6º ano do Ensino Fundamental e no 1° ano 

do Ensino Médio, o que lhe causou um sentimento de estranheza, visto que os documentos 

oficiais, como os PCNs (1997/1998), orientam que esse fenômeno linguístico deve ser 

trabalhado em todo o ensino fundamental — tanto no primeiro quanto no segundo segmentos. 

Essas orientações curriculares suscitaram alguns questionamentos sobre a forma como a 

variação linguística tem sido abordada nas aulas de língua portuguesa: a VL está presente nas 

aulas de português? De que forma o assunto vem sendo abordado? Os professores possuem 

material didático suficiente para trabalhar a variação em sala de aula? 

Assim a presente pesquisa pretende investigar o tratamento dado à variação linguística 

no ensino de português como língua materna. Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza 

sociolinguística que busca analisar o conhecimento dos docentes sobre a variação e o modo 

como o exploram didaticamente em sala de aula, observando-se conceitos, tais como, mudança 

linguística, preconceito linguístico, noções de “certo” e “errado”, entre outros. 

Acredita-se que a maioria dos professores, pelo menos os dos grandes centros, está 

ciente dos avanços dos estudos sociolinguísticos e da necessidade de se desenvolverem 

trabalhos que ampliem a competência linguística dos alunos, conforme preconizam os PCNs. O 

obstáculo à transferência de seus conhecimentos teóricos à prática em sala de aula manifesta-se, 

no entanto, nas dificuldades de ordem metodológica e também na falta de apoio de materiais 

didáticos adequados.  

Para delinear um quadro mais fiel dessa situação, aplicaram-se questionários aos 

docentes de português, do 6º ao 9° ano do Ensino Fundamental, da rede pública e privada, da 

capital e de Quissamã, nos quais foram abordadas as estratégias empregadas para lidar com as 

variedades dos alunos e suas propostas de trabalho em relação à variação, à função do livro 
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didático na exploração do tema, às reações dos alunos ao assunto, ao preconceito linguístico, 

em suma, questões que revelavam o tratamento pedagógico da variação linguística.  

Além do conjunto de questionários, foram analisadas as coleções didáticas de maior 

preferência dos docentes, uma vez que o livro didático é um instrumento importante no 

processo de ensino/aprendizagem e, sem dúvida, é o material didático mais presente nas 

escolas públicas brasileiras. Isso se deve muito ao Programa Nacional do Livro Didático 

(doravante PNLD), que distribui obras didáticas aos alunos da rede pública de ensino 

brasileira. O PNLD 2014 atendeu 23.452.834 alunos do Ensino Fundamental. 

A opção por utilizar o Livro Didático de Língua Portuguesa como corpus nessa 

pesquisa não tem a pretensão de avaliar as obras, mesmo porque elas já foram  aprovadas pelo 

processo de seleção do PNLD, que é realizado por uma equipe de especialistas de diferentes 

universidades brasileiras convidados pelo MEC para examiná-las e julgar a sua qualidade. A 

proposta é investigar as propostas de trabalho desses manuais para verificar se estão baseadas 

nos modernos estudos linguísticos, no que se refere à variação linguística, proporcionando 

assim um ensino mais rico da língua materna.  

Dessa forma, o presente trabalho consiste na apreciação dos compêndios didáticos 

preferidos pelos docentes entre os escolhidos pelo PNLD 2014, contemplando a sequência do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e na análise de questionários preenchidos em sua maioria 

pelo corpo docente da rede municipal de Quissamã, objetivando, com isso, uma análise da 

prática docente atual no que tange ao ensino da língua portuguesa.  

Quanto à fundamentação teórica, a pesquisa baseou-se nos pressupostos de linguistas 

renomados, dentre os quais destacam-se, em relação à teoria sociolinguística, Preti (1987) e 

Faraco (2004), e para a observação dos questionários e dos livros didáticos, Neves (1994), 

Bortoni-Ricardo (2004, 2005) e Bagno (2007, 2013). 

Esta dissertação foi desenvolvida em cinco capítulos. No capítulo 1, apresenta-se o 

enquadramento teórico no qual se baseia a pesquisa, com a exposição de diferentes visões de 

língua segundo os estudos linguísticos e a definição de alguns conceitos concernentes à 

variação linguística que serão considerados na avaliação dos questionários e dos livros 

didáticos. 

No segundo capítulo, descrevem-se as etapas metodológicas desta investigação e 

justificam-se os passos da escolha do objeto de estudo e dos procedimentos seguidos para o 

estudo do corpus. 

No terceiro capítulo inicia-se a pesquisa propriamente dita, examinando-se os 

questionários preenchidos pelos professores. 
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O quarto capítulo é formado por algumas considerações sobre os documentos oficiais 

e sua importância para elaboração dos livros didáticos, em que se destacou também a 

relevância do trabalho com gêneros textuais. Além disso, para determinar os critérios que 

seriam utilizados na investigação das obras, foi realizada um estudo preliminar que encerra 

esse capítulo.   

O quinto capítulo é composto pelo exame das coleções. E, em seguida, nas 

considerações finais apresentam-se as conclusões a respeito dessa investigação.  

O anexo dessa pesquisa é constituído pelos questionários preenchidos pelos 

professores.  
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1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 

Este capítulo inicia-se, para a melhor compreensão de alguns fenômenos que serão 

abordados ao longo deste trabalho, com um breve relato da história dos estudos linguísticos, 

no qual se pode perceber que, juntamente com o surgimento das primeiras gramáticas, nasce 

também o julgamento do que seria “certo” e “errado” numa língua. Assim, é possível verificar 

que, ao longo de toda a história dos estudos da linguagem — até o surgimento da 

sociolinguística —, sempre esteve presente a noção de que existiria em todas as línguas uma 

forma ideal, mais correta e que deveria ser cultivada. 

 Já nos demais itens são apresentados os pressupostos teóricos que serviram de base 

para a fundamentação da pesquisa, a definição de alguns conceitos concernentes à variação 

linguística e a terminologia específica que serão adotados na análise dos questionários e das 

coleções dos livros didáticos. 

 

1.1 Estudos da linguagem  

 

Os estudos da linguagem têm uma rica história, que se estende por dezenas de séculos 

e que começou aproximadamente no século IV antes de Cristo na Índia e na Grécia. 

Inicialmente foram motivos religiosos que levaram os hindus a estudarem sua língua. O 

Nirukta, de Yãska, um autor que viveu no século IV, é o mais antigo tratado sobre a 

linguagem preservado até hoje. Esse livro, cujo nome significa “explanação”, é uma 

explicação sobre as palavras que constavam do Rigveda e que haviam caído em desuso. Este é 

o mais antigo dos Vedas, os quatro livros que formam a base do sistema de escrituras sagradas 

do hinduísmo, e foi escrito em uma forma de sânscrito que não existia mais, de modo que 

precisava ter seu vocabulário explicado para que o texto não sofresse modificações no 

momento de ser proferido (FIORIN, 2007: 12). As Sutras de Pânini, principal obra desse 

período, que também trata da linguagem, foram escritas somente alguns anos mais tarde, mas 

ainda no mesmo século. Por ser uma descrição detalhada do sânscrito clássico é chamada por 

muitos de “Gramática de Pânini”. Segundo Câmara, este livro “é um tipo de código simbólico 

baseado numa tradição gramatical e, em si mesmo, muito obscuro” (CAMARA, 2011:22).  



17 

 

Esta obra foi explicada dois séculos mais tarde por um outro autor, chamado 

Pantañjali, em sua obra Mahãbhãsya.  

Pânini e Pantañjali estabeleceram as bases da gramática normativa do sânscrito 

clássico e os tratados hindus que surgiram posteriormente nada mais eram que comentários 

sobre as “Sutras de Pânini” e sobre o “Mahãbhãsya de Pantañjali”.  

No entanto esses estudos permaneceram desconhecidos no Ocidente até o final do 

século XVIII e por isso não tiveram qualquer influência no desenvolvimento nos estudos da 

linguagem na Europa até este período.  A tradição dos estudos da linguagem na Europa de 

então vinha apenas da Antiguidade Clássica. 

Quase todas as famosas “Escolas” da filosofia grega incluíram a linguagem como um 

dos seus objetos de investigação. Heráclito, Parmênides, e sua escola eleática; Demócrito e 

Epicuro e seus discípulos discutiram assuntos linguísticos. Os mais importantes estudiosos da 

Grécia, no entanto, foram Platão e Aristóteles. O principal trabalho de Platão, no que se refere 

à linguagem, é o seu diálogo Crátilo, no qual se encontra a famosa discussão sobre origem da 

linguagem: se imposta aos homens por uma necessidade da natureza ou se originada do poder 

de julgamento dos homens. Platão parece participar da primeira dessas opiniões, a qual está 

de acordo com a metafísica das ideias que regem, de fora, a mente humana. Aristóteles, por 

outro lado, crê que a linguagem surgiu por convenção humana. “Platão claramente se 

identifica com Heráclito, porém Aristóteles desenvolveu uma teoria linguística baseada nas 

ideias de Demócrito” (CAMARA, 2011:24). Depois destes dois grandes filósofos, os que se 

interessaram mais profundamente pela linguagem foram os filósofos da Escola Estóica. Eles 

desenvolveram um estudo sistemático da gramática grega que, embora se baseasse nas ideias 

de Aristóteles, afastava-se de sua teoria filosófica até no que diz respeito à natureza da 

linguagem. 

De acordo com Camara (2011), os estudos desenvolvidos até o século XIX podem ser 

divididos em dois grupos: os estudos pré-linguísticos e os paralinguísticos. Segundo ele 

“podemos chamar aqueles três estudos da linguagem [o Estudo do Certo e do Errado, o 

Estudo da Língua Estrangeira e o Estudo Filológico da Linguagem] de pré-linguística, isto é, 

algo que ainda não é linguística.” (CAMARA, 2011:21). Já o estudo da parte biológica 

relativa à linguagem e o estudo lógico desta não entram no domínio dos estudos da linguagem 

propriamente dito, permanecendo nos seus limites, de modo que os define como um tipo de 

paralinguística. No entanto Camara constata que, sem as experiências do que chama de pré-

linguística e de paralinguística, a linguística não teria evoluído (CAMARA, 2011:21). 
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Apesar de a linguagem despertar o interesse dos estudiosos desde a Antiguidade, a 

linguística surgiu como área científica com objetivo, unidade e método próprios, somente a 

partir do século XIX, quando passou, então, a ser uma ciência autônoma. Considera-se a 

publicação póstuma de “Curso de Linguística Geral” (1916), de Ferdinand de Saussure como 

o marco inicial desta ciência. 

 Em sua maioria, os estudos linguísticos começam suas discussões teóricas com 

referência à dicotomia saussuriana de “langue” e “parole”, que objetiva estabelecer os dois 

aspectos indissociáveis do fenômeno linguístico: o lado social (a língua) e um lado individual 

(a fala).  Para Saussure o estudo da estrutura de uma língua devia se concentrar na língua, por 

ser comum a todos os falantes, enquanto a fala representaria a face individual e assim 

multifacetada e heterogênea do ato linguístico. Consequentemente, para Saussure, a língua era 

considerada como sistema — nesse sentido ela seria invariável —, e como parole — o 

aspecto no qual as diferenças entre os falantes podem atuar.  

Assim, a abordagem saussuriana da “langue” se tornou a orientação básica para 

análise estrutural da língua, o chamado estruturalismo, que compreende que a língua é 

formada por elementos coesos, inter-relacionados, e que funcionam a partir de um conjunto de 

regras, formando uma organização que segue leis internas, ou seja, leis que se estabelecem 

dentro do próprio sistema. 

Após a divulgação dos estudos de Saussure, surgiram várias teorias linguísticas, dentre 

elas, a teoria gerativista, de Noam Chomsky (1957), que pesquisa as estruturas ditas 

universais, comuns a todas as línguas naturais, e as estruturas particulares de cada língua, 

procurando, ainda, conhecer o seu modo de emprego nas diversas situações comunicativas, 

quer na fala, quer na escrita. Para os gerativistas, como afirma Chomsky (1980:9)  

Uma das razões para estudar a linguagem (exatamente a razão 

gerativista) – é para mim, pessoalmente, a mais premente delas – é a 

possibilidade instigante de ver a linguagem como um “espelho do espírito”, 

como diz a expressão tradicional. Com isto não quero apenas dizer que os 

conceitos expressados e as distinções desenvolvidas no uso normal da linguagem 

nos revelam os modelos do pensamento e o universo do “senso comum” 
construídos pela mente humana. Mais instigante ainda, pelo menos para mim, é a 

possibilidade de descobrir, através dos estudos da linguagem, princípios 

abstratos que governam sua estrutura e uso, princípios que são universais por 

necessidade biológica e não por simples acidente histórico, e que decorrem, de 

características mentais da espécie humana. 

 

Segundo o que afirma Chomsky, portanto, todos os seres humanos nascem dotados de 

uma faculdade da linguagem, que é um componente da mente especificamente destinado ao 

conhecimento linguístico. Essa faculdade, assim que a criança nasce, é uniforme em relação a 

toda a espécie humana. Mas ao longo da infância, à medida que a criança vai sendo exposta a 
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uma língua materna, esse estado mental inicial vai sendo modificado pelas informações 

linguísticas que ela recebe, formando um conhecimento linguístico inconsciente sobre a sua 

língua que lhe permite construir toda sorte de sentenças possíveis em sua língua. Esse 

conhecimento tácito sobre a língua é o que os gerativistas denominam competência linguística 

— o conhecimento interno e empírico das regras que governam a formação das frases na 

expressão do pensamento.  

Ou seja, diferentemente de Saussure, que vê a língua como um sistema social, 

Chomsky
1
 a vê como uma competência, um conhecimento internalizado. Para o gerativismo a 

língua é, pois, uma faculdade mental e não social. 

No entanto tanto o estruturalismo quanto o gerativismo não consideravam a variação 

como objeto de estudo da linguística, pois, para as duas correntes científicas, a língua deveria 

ser estudada desvinculada da sua realização. 

Essa visão estanque do fenômeno da linguagem, que separava o objeto da linguística 

do uso da língua, com o passar do tempo, gerou uma insatisfação entre os estudiosos e, assim, 

vários linguistas procuraram outros caminhos. Um desses caminhos levou ao surgimento da 

sociolinguística. 

 

 

 

1.2 Sociolinguística e variação 

 

O termo “sociolinguística” surge pela primeira vez na década de 1950, mas se 

desenvolve como área de pesquisa autônoma somente na década de 1960, nos Estados 

Unidos, especialmente com os trabalhos de William Labov. 

Diferentemente das teorias anteriores, Labov, pioneiro da sociolinguística quantitativa, 

afirma que a língua funciona como um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade 

em que ele atua (LABOV: 2008). Para o autor, a pesquisa linguística deve-se concentrar na 

língua em uso, ou seja, dentro de uma comunidade de fala. Dessa forma, sendo a língua uma 

instituição social, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, independente do 

contexto situacional, da cultura e da história das pessoas que a utilizam como meio de 

comunicação. Como afirma Preti (1987:05),  

                                                
1
 Em geral, considera-se o ano de 1957 a data do nascimento da linguística gerativa, ano em que Chomsky publicou seu 

primeiro livro, Estruturas Sintáticas. 
 



20 

 

O alargamento do enfoque das relações sociedade/língua, consideradas 

profundamente interdependentes, conduz ao estudo das estruturas do pensamento 

de certas comunidades e à forma como estas articulam linguisticamente sua 

realidade, em consonância com sua cultura e sistema de vida. 

  

Assim considerando, nenhuma língua é ou pode ser considerada melhor ou pior do que 

outra, visto que cada uma é capaz de expressar adequadamente a cultura do povo que a fala. 

A sociolinguística postula ainda que a língua é 
 

uma estrutura variável que se pode conhecer por um método quantitativo, através 

do qual é possível estabelecer relações entre uma divisão estratificada da 

sociedade e a variabilidade estática da língua. Neste caso o externo que 

determina a língua é pensado como distinto do linguístico e a sociolinguística 

incumbe-se de estabelecer as correlações entre uma estratificação social e a 

variabilidade das estruturas linguísticas (NUNES; PFEIFFER, 2006:150). 
 

Partindo do princípio de que a variação e a mudança são inerentes a todas as línguas, a 

sociolinguística elegeu como o seu principal objeto de estudo a variação linguística. Este 

fenômeno está necessariamente ligado ao fato de as línguas possuírem várias normas que se 

interpenetram. 

Segundo Dubois (2006), “chama-se variação o fenômeno no qual, na prática corrente, 

uma língua determinada não é jamais, numa época, num lugar e num grupo social dados, 

idêntica ao que ela é noutra época, em outro lugar e em outro grupo social”. Assim, pode-se 

afirmar que todas as línguas possuem variações e que todas elas são legítimas. 

Vale ressaltar que, embora Labov reconheça a existência da variação linguística, para 

alguns autores, ele se detém apenas na explicação das causas (linguísticas e/ou sociais) dessa 

variação. Para esses autores, a sociologia da linguagem seria a ciência que estudaria melhor as 

consequências sociais, culturais, éticas, políticas, econômicas, pedagógicas, psicológicas da 

variação (BAGNO, 2013: 52). O próprio Labov (2008: 215) reconhece que “uma área de 

pesquisa que tem sido incluída na ‘sociolinguística’ talvez seja rotulada mais adequadamente 

de ‘sociologia da linguagem’. Lida com fatores sociais de larga escala e sua interação mútua 

com línguas e dialetos”.  

Embora muitos linguistas insistam em fazer uma distinção entre os campos de atuação 

de cada uma dessas disciplinas, na literatura especializada, em geral, os dois termos — 

sociolinguística e sociologia da linguagem — aparecem frequentemente como sinônimos, 

postura adotada no presente trabalho. 

Labov (2008:216), ao definir o objeto de estudo da sociolinguística, afirma que este 

campo de estudo está preocupado “com as formas das regras linguísticas, sua combinação em 

sistemas, a coexistência de vários sistemas e a evolução destas regras e sistemas com o 

tempo”. Assim a língua seria um sistema composto por múltiplos subsistemas, estes 
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determinados por vários fatores e pelos vários usos que os falantes nativos podem fazer de sua 

língua, comunicando-se uns com os outros no seu cotidiano. 

Por isso, para o melhor estudo da variação linguística, é preciso compreender 

primeiramente o conceito de língua, qual a sua função no momento da comunicação, além de 

se verificar os diferentes usos que um falante faz da mesma. Neste momento, então, pretende-

se distinguir algumas noções fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho e que se 

comentam a seguir. 

Segundo Preti (1987:01), uma língua é “um sistema de signos convencionais que 

faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação”. Todas as línguas 

encontram-se permanentemente debaixo da pressão de duas forças que atuam no sentido da 

variedade e da unidade. Esse fenômeno ocorre por meio da interação e da tensão de impulsos 

contrários, de modo que as línguas exibem inovações, mas se mantêm coesas, ou seja, de um 

lado agem forças em sentido à variação e possivelmente à mudança; do outro, agem outras 

forças, contrárias, no sentido da convergência, fundamental para a manutenção da 

comunidade linguística. Dessa forma as línguas vão ser sempre, ao mesmo tempo, fixas e 

heterogêneas apresentando uma unidade em meio à heterogeneidade.  

A variação é, assim, a consequência da operação dessas forças e que põe à disposição 

dos falantes múltiplas possibilidades de uso do sistema linguístico. Em todas as línguas ocorre 

variação fonético-fonológica, morfológica, sintática, semântica, lexical ou estilístico-

pragmática. Camara afirma que (1968: 383) 

Essa variação real é compensada por uma invariabilidade imanente, que faz de 

cada realização, a rigor diferente de qualquer outra, a apresentação de uma 

invariante que é o seu padrão. Assim sob a variação incessante dos discursos há a 

invariabilidade de um modelo, a que essa variação se refere, e cujo sistema 

constitui a língua, no sentido em que Saussure a opunha ao discurso. Cada 

elemento padronizado da língua tem suas variantes; há assim as variantes do 

fonema, do morfema, do semantema e dos padrões frasais. 
 

As formas em variação recebem o nome de "variantes linguísticas". Tarallo (1986: 08) 

afirma que: "variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um 

mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome 

de variável linguística". As variáveis subdividem-se em dependentes e independentes. A 

variável dependente é o fenômeno que se quer estudar; por exemplo, o emprego dos pronomes 

pessoais retos como objetos diretos, as variantes então seriam as formas que estão em 

competição: o uso ou o não-uso dos pronomes como objetos diretos. O uso de uma ou outra 

variante é influenciado por fatores linguísticos (estruturais), tais como fonológico, 

morfossintático, semântico, discursivo-pragmático, ou por fatores sociais (extralinguísticos), 
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como origem geográfica, status socioeconômico, grau de escolarização, idade, sexo, mercado 

de trabalho, redes sociais do falante. Os fatores extralinguísticos constituem as variáveis 

independentes.  

As variações de uma língua podem ser estudadas em duas dimensões: num período de 

tempo específico — uma análise sincrônica — ou na evolução de um momento a outro da sua 

história — uma análise diacrônica. Assim um estudo sincrônico diz respeito ao exame, num 

dado espaço de tempo, da estrutura de um sistema linguístico. Já um estudo diacrônico analisa 

as mudanças pelas quais uma língua passa ao longo do tempo.  

Segundo Preti (1987:11), as variedades sincrônicas, aquelas que ocorrem num mesmo 

plano temporal, se dividiriam em três grupos, conforme o fator que as motiva: os aspectos 

geográficos, os socioculturais e os estilísticos.  

Preti (1987:17), no entanto, divide o estudo do problema da variedade linguística em 

dois grandes campos, sendo que o primeiro compreende o segundo: variedades geográficas, 

também chamadas de diatópicas, e variedades socioculturais, também chamadas de 

diastráticas. Segundo Bechara (1993:68), foi o romanista norueguês L. Flydal quem primeiro 

utilizou o termo “diastrática” para nomear a variedade sociocultural (do gr. diá “através de” e 

lat. stratum “camada”), e o termo “diatópica” para a variedade geográfica (do gr. diá “através 

de” e lat. tópos “lugar”). 

Variedades socioculturais, também chamadas de socioletos, se dão na língua em seu 

plano vertical, ou seja, na linguagem de uma dada comunidade (urbana ou rural). Essas 

variações podem sofrer influência de fatores diretamente relacionados à situação 

comunicativa ou ao próprio falante (ou ao grupo a que ele pertence) ou a ambos 

simultaneamente.  

As variedades geográficas, também chamadas de dialetos, são aquelas que se dão na 

língua em seu plano horizontal, nas comunidades linguísticas, gerando os chamados 

regionalismos. Segundo Dubois (2006:184) dialeto “é uma forma de língua que tem o seu 

próprio sistema léxico, sintático e fonético, e que é usada num ambiente mais restrito que a 

própria língua”. 

Enquanto o dialeto está ligado à forma que a língua assume numa determinada região, 

o falar é característico de uma subdivisão da região sede de um dialeto, ou seja, de acordo 

com critérios geográficos, o dialeto abrange uma área mais ampla que o falar; por exemplo, 

pode-se referir ao dialeto de uma cidade e aos diversos falares dos bairros da mesma cidade. 

A denominação de falar também se aplica à maneira peculiar de usar a língua por 
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determinados grupos profissionais, por exemplo, o falar dos médicos ou o dos advogados; 

nesta acepção falar seria sinônimo de jargão.  

 A língua também pode variar conforme o ambiente em que o diálogo acontece, ou 

seja, o mesmo falante pode fazer uso de variedades diferentes em função da situação 

comunicativa, empregando maior ou menor monitoramento da fala ou da escrita. Nesse caso 

há uma variação estilística. 

 Além dos tipos de variação relacionados por Preti, Ilari e Basso (2011:180) 

mencionam mais um tipo de variação: a diamésica, que está relacionada às diferenças 

existentes entre as modalidades falada  e escrita da língua. 

Na fala, as pessoas dizem coisas como “né”, “ocêis”, “disséro”, “téquinico”, 
pensando que dizem “não é”, “vocês”, “disseram”, “técnico”. Mas a diferença 

entre o escrito e o falado vai muito além dos fenômenos que dizem respeito à 

forma das palavras. Entre o escrito e o falado, há uma diferença irredutível de 

planejamento. (ILARI; BASSO, 2011:180) 

 

Preti (1987:33) ainda distingue três níveis de fala: o formal, o comum e o coloquial. 

No nível formal, a expressão se dá com grande cuidado, através de estruturas e termos 

ponderados a cada passo do enunciado, que se deve conformar às regras pertinentes; são os 

atos comunicativos oficiais, congressos científicos, conferências, contratos comerciais e 

documentos do Direito público ou privado que integram este nível. No outro extremo fica o 

nível coloquial, em que a comunicação flui descontraidamente, sem restrições de cunho 

social; os exemplares mais autênticos deste nível são as conversas entre familiares ou entre 

amigos. Em posição intermediária está o nível comum, em que se verifica uma expressão com 

certo formalismo, mas exercido de maneira mais relaxada que no nível formal, embora sem a 

espontaneidade própria do nível coloquial; ocorre, por exemplo, quando vizinhos se avistam e 

trocam cumprimentos através de fórmulas consagradas como bom dia, como vai, entre outras.  

 

 

1.3 Norma: prestígio e preconceito 

 

Eugenio Coseriu (1987:140) estabelece que a língua se estrutura em três planos 

funcionais: a norma, que diz respeito a tudo aquilo que é comum, constante, o que foi 

estabelecido pelo uso em uma língua; o sistema, que é o conjunto de oposições funcionais, as 

regras distintivas de realizações de uma língua; e o tipo linguístico, que é o mais alto plano de 

uma língua, se refere ao conjunto de categorias de oposição e de tipos de procedimento de 

uma língua, ou seja, constituem os princípios de organização do sistema. Assim, segundo 

Coseriu, norma seria a modalidade normal, usual, comum de uma língua. Nesse caso, ela seria 
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estabelecida somente pela frequência de uso e, dessa forma, não haveria nenhum juízo de 

valor em sua definição.  

Entretanto, conforme mostra Neves (2006:43), nos estudos linguísticos, essa não é a 

única acepção para o termo norma. Ele também pode designar um conjunto de preceitos 

estabelecidos, um uso regrado, uma prescrição da língua. Nesse sentido esse conceito está 

intrinsecamente envolvido com a ideia de que há uma língua ideal, uma forma que seria 

melhor do que as outras. Ele traz em seu sentido um juízo de valor. Portanto não se pode 

entender a norma, qualquer que seja a língua, apenas como um conjunto de formas 

linguísticas; ela é também (e principalmente) um agregado de valores socioculturais unidos a 

essas formas.  

Preti (1987) define a existência de apenas duas normas, que ele chama de dialetos 

sociais: a linguagem culta e a linguagem popular. A primeira é aquela que usufrui de maior 

prestígio e é usada em situações que exigem maior formalidade; já a segunda, goza de menor 

prestígio, é utilizada em situações coloquiais ou que exigem menor formalidade. Ele afirma 

que  

Embora não se possa ter a pretensão de que os dialetos sociais sejam claramente 

distintos (como são, mais frequentemente, os dialetos geográficos) ainda assim é 

possível estabelecer pelo menos duas variedades que, segundo Ferguson, 

“coexistem numa mesma comunidade, cada uma desempenhando papel 

específico”, fenômeno que chamou diglossia. 

Teríamos, portanto, uma linguagem culta ou padrão e uma linguagem popular ou 
subpadrão. (1987:25) 

 

Preti (1987) julga importante, por que não ser possível definir um limite rígido na 

distinção dessas variedades, estabelecer também uma norma hipotética, um nível 

intermediário entre o culto e o popular: a linguagem comum. Esta seria um elo entre os 

falantes das duas variedades extremas; a sua gramática não segue estritamente o que 

determina a do dialeto culto, mas inspira-se nele parcialmente, fato que diminui em algum 

grau sua liberdade em relação ao popular. Essa norma imaginária, por ser um meio-termo 

entre as outras duas, “teria uma aceitação ampla nas camadas de classe média, medianamente 

escolarizada, nos meios de comunicação” (PRETI, 1987:31). 

O autor apresenta ainda um gráfico no qual destaca as características dos dialetos 

sociais. 
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Quadro 1. Divisão dos dialetos sociais, segundo Preti (1987:32). 

 

Entretanto, conforme Faraco (2004:38), por ser a sociedade brasileira extremamente 

diversificada e por haver nela muitos estratos sociais, coexistem consequentemente muitas 

normas linguísticas no português brasileiro.  

Apesar da diferença teórica, os dois autores concordam que há somente uma variedade 

que desfruta de total prestígio entre os falantes: a norma culta. A sociolinguística forneceu 

fundamentação para o entendimento desse fenômeno quando adotou o conceito de papéis 

sociais, pois, assim, tornou-se possível entender a valorização de uma variedade devido ao 

lugar social dos sujeitos que a utilizam. Essa perspectiva sócio-histórica é a que melhor dá 

conta, no momento, dos condicionantes extralinguísticos (condições de produção) da variação 

e do prestígio que certas modalidades linguísticas assumem em detrimento de outras. 

O fenômeno social que leva os próprios falantes, mesmo que de forma inconsciente, a 

formular juízo de valor sobre as formas variantes de sua língua, sobre a variedade que 

utilizam e sobre a alheia, é denominado avaliação linguística. Esta ocorre em todas as línguas, 

dando lugar a variedades mais prestigiadas do que outras.  

Há dois tipos de prestígio linguístico, o externo ou vertical, e o horizontal ou interno 

(RONCARATI, 2008:47). O primeiro diz respeito à atribuição, pela comunidade linguística, 

de um valor social positivo a uma determinada variante devido à renda, ao grau de 

escolaridade, à ocupação profissional e a classe social, dentre outros fatores, de seus falantes. 
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O segundo atua no interior de cada classe e influencia diretamente na disseminação das 

inovações linguísticas. Assim, por exemplo, as variantes das classes mais pobres são 

excluídas da escola, da administração e dos meios de comunicação, entretanto, são muito 

valorizadas por seus usuários, como uma forma de identificação com os grupos aos quais eles 

pertencem, fato que auxilia, consequentemente, a divulgação de variantes não-standard ou 

informais. 

A variedade utilizada pela parcela da comunidade que possui maior prestígio social 

adquire o valor associado a essa comunidade e passa a ser reconhecida como norma culta. 

Esse tipo de prestígio é o gerador do chamado preconceito linguístico, pois as variedades 

faladas pelas classes mais baixas da pirâmide social são vistas de maneira negativa e seus 

usuários passam, muitas vezes, a ser estigmatizados. Contudo, como alerta Faraco (2004:39), 

o fato de a variedade linguística falada pelo grupo social mais destacado 

socioeconomicamente ser designado norma culta, não é aleatório. Sob esta nomenclatura 

encontra-se uma grande quantidade de pressupostos amalgamados, sendo quase impossível 

compreendê-los separadamente. O autor cita, por exemplo, que 

o qualificativo “culta”, analisado em seu sentido absoluto pode indicar as outras 

normas da língua seriam “incultas”, que seriam utilizadas por grupos 

desprovidos de cultura. Tal perspectiva está muitas vezes, presente no universo 

conceitual e axiológico dos falantes da norma culta, como fica evidenciado pelos 

julgamentos que costumam fazer dos falantes de outras normas, dizendo que 

estes “não sabem falar”, “falam mal”, “falam errado”, “são incultos”, “são 
ignorantes” etc (FARACO, 2004:39). 

 

É o que também afirma Preti (1987:26): “O dialeto culto é, no entanto, eleito pela 

própria comunidade como de maior prestígio, refletindo um índice de cultura a que todos 

pretendem chegar. De certa forma ‘aprender a língua’ significa aprender o dialeto culto”. 

No entanto, como afirma Soares (1986:40), esse pensamento não tem nenhum 

fundamento científico. Segundo a sociolinguística 

Tal como não se pode falar de “inferioridade” ou “superioridade” entre línguas, 

mas apenas de diferenças, não se pode falar de inferioridade ou de superioridade 

entre dialetos geográficos ou sociais ou entre registros. Também aqui, como 

ocorre em relação às línguas, cada dialeto e cada registro é adequado às 

necessidades e características do grupo a que pertence o falante, ou à situação em 

que a fala ocorre: Todos eles são, pois, igualmente válidos como instrumento de 

comunicação; também não há nenhuma evidência linguística que permita afirmar 

que um dialeto é mais “expressivo”, mais “correto”, mais “lógico” que qualquer 
outro: todos eles são sistemas linguísticos igualmente complexos, lógicos, 

estruturados.  
 

Faraco (2004:40) traz à pauta ainda o fato de a designação norma culta ter sido criada 

pelos próprios falantes dessa variedade, o que deixa evidente que sua posição social mais 

elevada econômica e socialmente os leva a se representar como “mais cultos” e, 
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consequentemente, a avaliar a sua variedade linguística como a melhor em relação às muitas 

outras existentes na sociedade. Essa visão distorcida acaba sendo adotada pelos usuários das 

demais normas. 

Mas a questão das normas não se encerra aqui. Há ainda uma outra norma, que não 

corresponde ao conjunto de práticas linguísticas de nenhum grupo social, antes se trata de um 

modelo ideal da língua, que se inspira na tradição literária e é a base da gramática normativa: 

a norma-padrão, também chamada de língua-padrão. Segundo Monteagudo (2011:39), 

Quando falamos de padrão não estamos nos referindo à estratificação social da 

língua, mas a uma perspectiva diferente sobre a variação linguística, relativa à 

codificação e à prescrição. O que acontece na realidade é que o código normativo 

costuma descansar na regulação de um socioleto de prestígio, mais precisamente 

do estilo “cardinal” (médio alto) desse socioleto — ou, melhor ainda, de uma 

versão idealizada dessa variedade. 

 

É exatamente essa a noção de norma que se pode verificar na introdução da Gramática 

Normativa de Rocha Lima (1998:7): 

[a gramática normativa] é uma disciplina, didática por excelência, que têm por 

finalidade codificar o “uso idiomático”, dele induzindo, por classificação e 

sistematização, as normas que, em determinada época, representam o ideal da 

expressão correta. [...]  

Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes 

escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de 

perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e 

consagrou. (grifos nossos) 

 

Para Faraco (2004:40), a norma-padrão é fruto de tentativa de se estabilizar a língua 

através da neutralização da variação e da mudança. Para esse autor, as classes dominantes, 

que se apropriaram há muito da cultura escrita, buscaram ao longo dos séculos forçar a 

estagnação da língua e esse processo acabou alcançando mormente as atividades verbais 

escritas. Assim  

O padrão tem sua importância e utilidade como força centrípeta no interior do 

vasto universo centrífugo de qualquer língua humana, em especial para as 

práticas de escrita. [...] o padrão terá sempre, por coações sociais, um certo efeito 

unificador sobre as demais normas, não estando, porém, isento de também 

receber influências dessas mesmas normas (FARACO, 2004:42). 

 

Apesar de a língua-padrão estar intimamente ligada às práticas socioculturais das 

classes mais socioeconomicamente destacadas, não se deve confundi-la com a norma-culta, o 

que é um erro muito comum, até mesmo no meio acadêmico. A variedade linguística mais 

prestigiada socialmente por ser a norma que os grupos socioeconomicamente mais destacados 

e mais diretamente afeitos às atividades de leitura e escrita usam correntemente em situações 

de fala e na escrita é chamada de norma culta. Já a expressão norma-padrão designa apenas, 



28 

 

como já visto, um conjunto de preceitos sobre a língua, em geral distanciado da realidade dos 

usos, mas que às vezes se interseciona com a norma culta. Mattos e Silva (2011:14) divide e 

define as normas linguísticas existentes numa sociedade da seguinte forma:  

 

a. norma normativo-prescritiva, norma prescritiva ou norma-padrão, 

conceito tradicional, idealizado pelos gramáticos pedagogos, diretriz até 

certo ponto para o controle da representação escrita da língua, sendo 

qualificado de erro o que não segue esse modelo. De fato, a norma 

normativo-prescritiva passa a ser a norma codificada nas gramáticas 

pedagógicas que se repetem tradicionalmente de gramático a gramático. 

[...] 

b. normas normais ou sociais, “objetivas” e quantificáveis (?), atuantes nos 

usos falados de variantes das línguas. São normas que definem grupos 

sociais que constituem a rede social de uma determinada sociedade. 
Distinguem-se, em geral: 

 

b.1 normas “sem prestígio social” ou “estigmatizadas; 

 

b.2 normas de “prestígio social”, equivalentes ao que se denomina 

norma culta, quando o grupo de prestígio que a utiliza é da classe 

dominante e, nas sociedades letradas, aqueles de nível alto de 

escolaridade. 

 

 

 

1.4 Política linguística, norma-padrão e ensino 

 

Na língua, conforme já assinalado, há forças que atuam a favor das mudanças, as 

chamadas forças centrífugas; outras há, no entanto, que atuam de modo contrário, as forças 

centrípetas. Aquelas são internas à língua; estas últimas são externas, vêm da sociedade e são 

exercidas pelas instituições sociais. As Academias de Letras, a tradição literária, as 

gramáticas, os dicionários, o sistema jurídico e os meios de comunicação são alguns dos 

agentes externos que tentam impedir as transformações das línguas, mas a instituição à qual a 

sociedade, há séculos, delegou essa tarefa é a escola. Ela foi incumbida de difundir os valores 

culturais de um povo, e a língua é um de seus principais instrumentos. Mas ela não transmite 

a cultura nem a língua popular, e sim aquelas eleitas pelas elites, razão por que Moura Neves 

(2006:44) afirma que é a escola a “guardiã da norma regrada e valorizada, daquele bom uso 

que tem o poder de qualificar o usuário para a obtenção de passaportes sociais, e, portanto, 

para o trânsito ascendente nos diversos estratos”. 

Há também uma pressão política pela manutenção e ensino de uma norma-padrão, 

consequência imediata do entendimento de que a língua é uma das formas de se manter a 

unidade nacional. Assim a língua é uma questão de Estado em todos os países, de modo que 
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procuram normatizar e regular os idiomas que utilizam, visando ao processo de fortalecimento 

da identidade nacional. É o que afirmam Ilari e Basso (2011:197): 

Todas as grandes línguas de cultura que conhecemos hoje, ao longo de sua 

história, passaram por um processo de estandardização. Por estandardização, 

entenderemos aqui o fato de que a língua assume uma mesma forma para a 

maioria dos usuários e passa a obedecer a modelos definidos. 
 

A padronização da língua portuguesa no Brasil, portanto, foi um processo necessário 

visando a sua nacionalização. Do ponto de vista linguístico, seria impossível que num país da 

dimensão do Brasil, cuja população se formou de variadas maneiras nas diversas regiões, 

todos falassem espontaneamente da mesma maneira. Dessa forma, a norma-padrão foi 

adotada pelo Estado como língua nacional, na qual devem ser redigidos todos os documentos 

oficiais. De certa forma, a norma-padrão serve como uma espécie de língua geral, que deve 

ser compreendida por todos os falantes de qualquer lugar do país. É o que afirma Faraco 

(2004:42): 

A norma-padrão, enquanto realidade léxico-gramatical, é um fenômeno 

relativamente abstrato: há, em sua codificação, um processo de relativo 

apagamento de marcas dialetais muito salientes. É por aí que a norma-padrão se 

torna uma referência supra-regional e transtemporal. 

 

A história mostra que, no Brasil, as políticas linguísticas tiveram sempre o propósito 

de impor o português a todos os habitantes e, dessa forma, reduzir as demais línguas do país, 

como um meio de dominação do Estado. A proibição do uso das línguas gerais e das línguas 

indígenas pelo diretório do Marques de Pombal durante o período de colonização e, mais 

tarde, durante o Estado Novo, a repressão às línguas dos imigrantes através da criação do 

“crime idiomático”, são alguns exemplos de como os governos coibiram, ao longo da história, 

o multilinguismo no Brasil. 

Atualmente as políticas linguísticas brasileiras continuam excluindo as demais línguas 

e reprimindo as variedades não padrão do português. A Constituição Brasileira, por exemplo, 

no artigo 13, institui a língua portuguesa como idioma oficial do país. Apesar de ser a única 

usada pela quase totalidade da população brasileira, o português não é a única língua falada 

no território nacional. São faladas também no país muitas línguas alóctones (línguas trazidas 

pelos imigrantes) e autóctones (línguas indígenas), das quais — apesar de a maioria ter 

desaparecido ao longo dos cinco séculos de colonização —, segundo o censo de 2010 do 

IBGE, continuariam existindo atualmente 274. No entanto, devido ao fato de a maioria dessas 

línguas ser falada por minorias sem status político ou econômico, elas são tratadas como 

inexistentes. Um outro exemplo de política linguística são as leis que foram criadas nas 
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cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e que punem o uso de placas e cartazes com “erros” 

de português. 

Mas, nos últimos anos, a mais polêmica tentativa de se criar uma política linguística 

em nível nacional é o projeto de lei do deputado Aldo Rebelo que tramita na Câmara dos 

Deputados desde 1999 e que obriga o uso exclusivo da língua portuguesa — entenda-se por 

língua a norma-padrão — no ensino, no trabalho, nos meios de comunicação de massa e na 

publicidade. Ele traz uma série de mitos e de preconceitos em seu texto e demonstra o grande 

desconhecimento por parte dos legisladores brasileiros da realidade linguística do país. No 4º 

parágrafo de sua justificação, vêem-se alguns exemplos desse fato: 

Ora um dos elementos mais marcantes de nossa identidade nacional reside 
justamente no fato de termos um imenso território com uma só língua, esta 

plenamente compreensível por todos os brasileiros de qualquer rincão, 

independentemente do nível de instrução e das peculiaridades regionais de fala e 

escrita. Esse – um autêntico milagre brasileiro – está hoje seriamente ameaçado. 

(REBELO,1999:7)  

 

Embora o projeto trouxesse em seu segundo artigo algumas sugestões — expostas de 

maneira muito genérica, sem a explicitação de ações efetivas para atingir os objetivos 

traçados — para a promoção da língua portuguesa, seu grande objetivo não era a promoção do 

português e, sim, a proteção da língua, uma vez que propunha sanções civis e penais para 

quem transgredisse as normas estabelecidas.  

Esse projeto, na sua versão original, tornava obrigatório o uso da língua portuguesa 

por brasileiros natos e naturalizados e pelos estrangeiros residentes no país há mais de um ano 

em vários domínios socioculturais — o único grupo linguístico isento do cumprimento desse 

artigo seria o indígena —, e tornava a Academia Brasileira de Letras a guardiã do português 

no Brasil. 

Foi somente através da mobilização generalizada dos linguistas que esse projeto foi 

profundamente alterado pelo substitutivo apresentado por seu relator, o senador Almir Lando. 

Foram retirados os excessos e foram incluídas algumas boas medidas, como a formação, para 

discutir a regulamentação da lei, de um conselho formado por representantes da Academia 

Brasileira de Letras e das várias associações de linguistas. 

Por tudo isso, a ABRALIN, a Associação Brasileira de Linguística, tomou a iniciativa 

de formular e debater um plano de política linguística. O projeto da associação, apesar de ser 

um pouco genérico em suas proposições, apresenta grandes avanços, como o reconhecimento 

da existência, no Brasil, de outros grupos culturais e linguísticos e da existência de variantes 

dialetais do português, e a garantia ao cidadão, independentemente da língua ou dialeto que 
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fale, de ser reconhecido como membro de uma comunidade linguística. E, em conformidade 

com a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, o projeto também garante o direito de 

os cidadãos usarem (ao contrário do que apresentava o deputado Aldo Rebelo em sua 

proposta original) sua própria língua em qualquer domínio, de terem um espaço justo para sua 

língua nos meios de massa, e de terem o acesso à aprendizagem da língua de sua comunidade 

linguística, diferentemente do que prevê a Constituição, que só concede esse direito às 

comunidades indígenas. 

No entanto, no caso brasileiro, por trás dessas políticas linguísticas, não existe apenas 

o desconhecimento das teorias sociolinguísticas mas também uma questão ideológica ligada à 

variação dialetal, que está interligada a um pensamento econômico-social-historicamente 

constituído. A esse respeito, Bortoni-Ricardo (2005: 131) esclarece: 

No Brasil, a variação está ligada à estratificação social e à dicotomia rural / 

urbano. Pode-se dizer que o principal fator de variação linguística no Brasil é a 

secular má distribuição de bens materiais e o consequente acesso restrito da 

população pobre aos bens da cultura dominante. Diferentemente de outros 

países, como os Estados Unidos, por exemplo, a variação linguística não é um 

índice sociossimbólico de etnicidade, exceto nas comunidades bilíngues, sejam 

as de colonização européia ou asiática, sejam as das nações indígenas. 

 

É o mesmo que afirma Teyssier (2007:98): 

A realidade, porém, é que as divisões “dialetais” no Brasil são menos 

geográficas que socioculturais. As diferenças na maneira de falar são maiores, 

num determinado lugar, entre um homem culto e o vizinho analfabeto que entre 

dois brasileiros do mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes 

uma da outra. A dialetologia brasileira será, assim, menos horizontal que 
vertical. 

 

Assim, no Brasil, a instituição e a defesa de uma norma linguística deve ser vista de 

forma mais ampla, no contexto das relações sociais e das condições históricas que subjazem a 

esse fato. Como afirma Faraco (2004:42), a norma culta está muito mais próxima da norma-

padrão do que qualquer das outras normas, assim seus “codificadores e os que assumem o 

papel de seus guardiões e cultores saem dos estratos sociais usuários da norma culta”. Por isso 

esses “paladinos da língua-padrão”, e também muitos gramáticos, consideram inferiores as 

outras variantes, as dos que não desfrutam de prestígio por não pertencerem às classes 

dominantes, e passam a estigmatizá-las, tratando-as como imperfeitas, incorretas, feias.  

Essa ideologia, essa expressão de uma representação da realidade, foi disseminada de 

forma tão eficiente que todos os falantes das demais classes sociais já internalizaram a ideia 

de que “falam tudo errado” e que o “correto” é falar como está escrito nas gramáticas. É por 

isso que Callou (VIEIRA; BRANDÃO, 2013:16) menciona que 
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para o falante comum, usuário da língua, não há variação, só uma dualidade 

opositiva, o “certo”, a “norma” (prescritiva) e o “erro”. A questão de norma e 
variação, pluralidade de normas, fica restrita àqueles especialistas que possuem 

maior conhecimento de e sobre a língua. 

 

Assim há décadas, segundo a visão de quase toda a sociedade — excetuando-se os 

linguistas, é claro —, é responsabilidade da escola ensinar a língua-padrão, devendo o estudo 

da língua portuguesa ficar restrito às noções de certo ou errado, como se só houvesse uma 

única possibilidade válida de utilização da língua. 

 

 

 

1.5 Língua-padrão, ensino e cidadania 

 

A disseminação de todos os conceitos vistos ao longo deste capítulo — a 

heterogeneidade inerente a todas as línguas, a artificialidade da norma-padrão, o preconceito 

linguístico, entre outros — gerou uma crítica severa por parte dos sociolinguistas às aulas de 

português tradicionais. Mattos e Silva (2004:79), por exemplo, afirma que 

Parece que há um consenso quanto ao fato de que as linguísticas do século XX, 

tão bem-sucedidas no seu percurso científico, não estabeleceram ainda o 
caminho para alguma forma de ensinar gramática que suplante a chamada 

gramática tradicional, arquitetura de mais de vinte séculos. 

 

Surgiram, então, entre os professores de língua portuguesa, muitas dúvidas sobre o que 

se deveria ensinar nas aulas de língua materna. A partir daquele momento, visto que se 

deveria trabalhar o conceito de variação, o correto seria abandonar o ensino da norma-padrão? 

Se existem várias normas, qual delas se deve ensinar? Callou (2013) mostra bem as 

proporções que esses questionamentos tomaram entre os docentes: 

Essas diferentes concepções de língua e de norma deram lugar a orientações e 

objetivos pedagógicos diferenciados, não estando o objeto de ensino claramente 

definido e não se pondo de acordo com os linguistas no que se refere à 

modalidade de uso que deve ser ensinada. A norma culta, a padrão? Norma culta 
é equivalente à norma-padrão? Substitui-se uma norma por outra? Ou ensinam-

se todas as possibilidades de realização? Levam-se em conta as variações, faz-se 

uma sistematização, uma nivelação, tendo em vista que a escola tem uma missão 

nacional e a imprensa, o rádio e a televisão se dirigem a todos os habitantes do 

país? Tenta-se chegar a um denominador comum? (VIEIRA; BRANDÃO, 

2013:16) 

 

Soares (1986), entre outros, afirma que a escola deve, sim, ensinar a norma-padrão da 

língua portuguesa, visto que ela instrumentaliza os alunos das classes populares a participar 
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efetivamente da sociedade e da sua transformação. A esse respeito, Possenti (2008:18) afirma 

que é um erro “não perceber que os menos favorecidos socialmente só têm a ganhar com o 

domínio de outra forma de falar e escrever”. 

A escola, no entanto, ao ensinar a língua padrão, não pode negar as diferenças de 

avaliação existente entre esta e as variantes da língua. Os professores e, por meio deles, os 

alunos têm que estar bem conscientes de que existem duas ou mais maneiras de dizer a 

mesma coisa, mas que cada forma é recebida de maneira diferente pela sociedade. Algumas, 

as que fazem parte do padrão ou são usadas pelas classes mais favorecidas economicamente, 

conferem prestígio ao falante, aumentando-lhe a credibilidade e o possibilidade de ascensão; 

outras, as das classes mais desfavorecidas, atribuem-lhe uma imagem negativa, diminuindo 

suas oportunidades sociais. É o que diz Bortoni-Ricardo (2005:14) ao afirmar que  

O prestígio associado ao português padrão é sem dúvida um valor cultural muito 

arraigado, herança colonial consolidada nos nossos cinco séculos de existência 

como nação. Podemos e devemos questioná-lo, desmitificá-lo e demonstrar sua 

relatividade e seus efeitos perversos na perpetuação das desigualdades sociais, 

mas negá-lo, não há como.  

 

Soares (1986) defende, por isso, que a escola deve ser transformadora, ou seja, 

comprometida com a luta contra as desigualdades sociais. Assim, ao oferecer ao aluno o 

ensino da língua-padrão, deve fazê-lo como uma educação bidialetal. Não um bidialetalismo 

funcional, que pretende que os alunos dominem a norma-padrão para usá-la em situações que 

o requisitarem, visando apenas adaptar os alunos às exigências da sociedade e mantê-la tal 

como ela é, mas um bidialetalismo para a transformação social. A autora afirma que 

Um ensino da língua materna comprometido com a luta contra as desigualdades 

sociais e econômicas reconhece no quadro dessas relações entre a escola e a 

sociedade, o direito que têm as camadas populares de apropriar-se do dialeto de 

prestígio, e fixa-se como objetivo levar os alunos pertencentes a essas camadas a 

dominá-lo, não para que se adaptem às exigências de uma sociedade que divide e 

discrimina, mas para que adquiram um instrumento fundamental para a 

participação política e a luta contra às desigualdades sociais.  Um ensino de 

língua materna que pretenda caminhar na direção desse objetivo tem de partir da 

compreensão das condições sociais e econômicas que explicam o prestígio 

atribuído a uma variedade linguística em detrimento de outras tem de levar o 
aluno a perceber o lugar que ocupa seu dialeto na estrutura de relações sociais, 

econômicas e linguísticas, e a compreender as razões por que esse dialeto é 

socialmente estigmatizado; tem de apresentar as razões para levar o aluno a 

aprender um dialeto que não é o do seu grupo social e propor-lhe um 

bidialetalismo não para sua adaptação, mas para a transformação de suas 

condições de marginalidade. (SOARES, 1986:78) 

 

Portanto deve ser ensinada a língua-padrão, mas sem que se despreze a bagagem 

cultural que o aluno já traz ao entrar na escola, tendo sempre o docente o cuidado de não 

discriminar a variedade linguística do estudante, pois com a universalização do ensino 
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fundamental no Brasil, entraram para a escola alunos oriundos das mais diversas realidades 

culturais que antes tinham esse direito cerceado. “Ele fala errado, escreve errado” são dizeres 

inadequados a um professor, pois encerram uma incoerência, uma vez que as variedades de 

uma língua são tão apropriadas para a comunicação quanto a norma-padrão, mesmo que não 

obedeçam às regras gramaticais desta. 

Possenti (2008:85) acrescenta que “é no momento em que o aluno começa a 

reconhecer sua variedade linguística como uma variedade entre outras que ele ganha 

consciência de sua identidade linguística e se dispõe à observação das variedades que não 

domina”. Por consequência, sendo a língua parte da identidade de cada indivíduo, é de se 

supor que as chances de os alunos, ao verem a sua variedade linguística respeitada e 

valorizada por ocasião de seus primeiros passos na escola, prosseguirem com interesse na 

vida escolar sejam maiores do que se sofrerem algum tipo de constrangimento com relação a 

ela. 

Aproveitar o conhecimento prévio dos alunos, além de proporcionar aulas mais ricas e 

criativas, em que os alunos possam sentir-se mais à vontade e descobrir o prazer de aprender, 

pode também ser uma ótima estratégia para diminuir a evasão escolar É óbvio que o mais 

importante não é manter o aluno na escola, mas principalmente tentar garantir-lhe o melhor 

ensino, para que ele venha a tornar-se um cidadão apto a enfrentar os desafios do futuro, tanto 

no seu interesse pessoal como no interesse coletivo. Não se pode desconsiderar, no entanto, 

que as estatísticas oficiais comprovam um índice de evasão de alunos cada vez maior e que a 

falta de interesse dos alunos pelos assuntos que são tratados na escola é uma das principais 

causas de abandono escolar. 

Concluindo as constatações feitas até aqui, reitera-se a importância de a escola 

conhecer as variantes linguísticas da comunidade na qual se insere e de atuar de modo a 

respeitar e a valorizar o conhecimento linguístico prévio de cada estudante, pois o aluno ao 

perceber que o seu modo de falar é valorizado e respeitado, sentir-se-á estimulado a aprender. 

É preciso que todos os educadores se conscientizem – não só os professores de português – de 

que o estudante, antes mesmo de chegar à escola, já tem internalizada a sua língua materna, 

não é uma folha em branco, um intelecto vazio aguardando depósitos de conhecimento, mas 

um ser que se comunica eficientemente e que busca por meio da escolarização a conquista do 

código que o capacitará a participar, de forma ativa, em direção a uma sociedade mais justa, 

como um indivíduo crítico. Aí, sim, a escola estará apta a bem cumprir sua finalidade. 
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2. CORPUS E METODOLOGIA 

 

2.1 Objetivo da pesquisa 

 

Visto que o objetivo do presente trabalho é investigar o tratamento dado à variação 

linguística no ensino da língua portuguesa como língua materna, faz-se necessário analisar 

como esse assunto é abordado pelo professor em sala de aula. Além disso, por ser a intenção 

dessa pesquisa levantar questionamentos acerca do ensino da língua materna e por se 

considerar o livro didático como um guia da atividade docente, além de ser o material didático 

mais presente na sala de aula, optou-se por pesquisar nele a aplicabilidade dos conceitos da 

sociolinguística no ensino de português, que apresenta um caminho para um tratamento mais 

adequado da heterogeneidade linguística na escola, pois, como já foi comentado, para essa 

ciência, a variação e a mudança linguísticas são processos naturais. A partir dessas reflexões, 

portanto, foi elaborado um questionário, composto por 10 perguntas, cujo objetivo principal 

era averiguar como o tema da VL tem sido apresentado ao educando. Assim o corpora foi 

composto por questionários aplicados a professores de língua portuguesa do 6º ao 9° anos do 

ensino fundamental e pelos livros didáticos que obtiveram a preferência dos professores no 

PNLD/2014 - anos finais do ensino fundamental. 

Por essa razão o objetivo geral dessa pesquisa é investigar o tratamento da VL no 

ensino de língua portuguesa através da análise dos questionários aplicados aos professores e 

da análise das coleções preferidas pelos docentes entre as distribuídas pelo MEC, em parceria 

com o FNDE. 

 

 

 

2.2 Justificativa da escolha do corpus 

 

O presente trabalho apresenta uma investigação do tratamento dado à VL nos livros 

didáticos de língua portuguesa do segundo segmento do ensino fundamental aprovados pelo 

Ministério da Educação para o triênio 2014-2016. Das vinte e três coleções que participaram 

do processo de avaliação do Ministério da Educação, apenas doze coleções dessa disciplina 
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foram aprovadas para o PNLD 2014 (BRASIL, 2013:15), sendo que as quatro que obtiveram 

a preferência da maioria dos professores somam um total de 8.465.145 livros e as outras oito 

correspondem a 4.191.234. Visto que as quatro coleções mais solicitadas correspondem a 

67% do total adquirido pelo governo federal, essas foram as coleções escolhidas para serem 

analisadas, constituindo, assim, um corpus de 16 livros a serem investigados. Segue o gráfico 

com as percentagens dos livros adquiridos pelo MEC no PNLD 2014
2
.  

Gráfico 1. Coleções mais distribuídas por componente curricular - Português 

Fonte: FNDE 

 

 

 

É evidente que todos os livros didáticos analisados nessa pesquisa já constituem 

material recomendável para o ensino de língua portuguesa nas escolas públicas, visto que 

foram aprovados por uma comissão de especialistas na área escolhidos pela Universidade 

                                                
2
  No anexo encontra-se a tabela com os valores, extraída do site do FNDE. 

 

25% 

16% 

15% 

11% 

33% 

 Coleções mais distribuídas por 
componente curricular - Português 

PORTUGUÊS: LINGUAGENS PROJETO TELÁRIS 

VONTADE DE SABER PORTUGUÊS JORNADAS .PORT 

DEMAIS COLEÇÕES 



37 

 

Federal indicada pela Secretaria de Educação Básica do MEC para realizar a avaliação do 

componente curricular. Assim, embora todos eles apresentem qualidades que justifiquem sua 

inclusão no PNLD, o que se pretende nesse trabalho não é contestar os resultados do processo 

avaliativo, mas, de certa forma, analisar as concepções de língua presente nos livros didáticos, 

tendo como base a sociolinguística, com destaque para abordagem dos seguintes conceitos: 

variação linguística, mudança linguística, preconceito linguístico e a noção de “certo” e 

“errado”.  

Sendo uma das missões da escola, segundo a LDB, contribuir na formação do aluno 

enquanto cidadão consciente de seu papel na sociedade, pode-se entender também que uma 

das funções dessa instituição é, pois, promover oportunidades ao educando para ampliar e 

aprofundar seus conhecimentos acerca da VL, para que o aluno possa “enfrentar o mundo 

atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e 

deveres”. (BRASIL, 1998:2). Assim levar os alunos a compreender que a língua possui 

variações, sendo que há variantes que são prestigiadas socialmente e outras que são 

estigmatizadas, é levá-los a dominarem um conhecimento importante para que venham a 

crescer “como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa 

sociedade.” (BRASIL, 1998:2). Objetiva-se, portanto, com este estudo, verificar como o LD 

está apresentando esse tema tão relevante — a variação linguística —, visto que o LD é um 

dos principais recursos didáticos utilizados pelos professores, exercendo, assim, um papel 

importante na atividade docente. Para isso serão analisadas as partes destinadas à 

conceituação e aos exercícios, para verificar se existe realmente uma proposta de ensino da 

língua materna que contemple o estudo das variantes linguísticas de acordo com os recentes 

estudos da sociolinguística e conforme é orientado nos Parâmetros Curriculares Nacionais, de 

1998. 

Por meio dos questionários, objetiva-se aprofundar o conhecimento sobre a visão dos 

professores acerca da VL e como eles têm trabalhado este conceito na sala de aula, para que, 

por intermédio das análises das respostas dadas, verifiquem-se as relações que podem ser 

estabelecidas entre o que se diz sobre a variação e que tipos de propostas de exercícios são 

desenvolvidas pelos docentes.  

No contexto da problematização levantada, pretender-se-á, portanto, buscar, com o 

suporte dos conceitos apresentados no capítulo I, respostas para as seguintes questões: A 

questão da variação linguística tem sido trabalhada em sala de aula? Os professores têm 

encontrado informações sobre a VL nos livros didáticos que utilizam e acham suficiente o que 

encontram? De que forma a VL está presente, como um conteúdo estanque, visto apenas em 
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alguns bimestres de determinados anos de escolaridade, ou em todos os anos de 

escolaridades?  

 

2.3 Etapas de realização da pesquisa 

A pesquisa, em sua parte prática, cumpriu sete etapas. Seguem abaixo os 

procedimentos de análise divididos por fase: 

I. Identificação do nível escolar a ser escolhido; 

II. A elaboração e aplicação do questionário aos professores de língua portuguesa; 

III. A análise dos questionários; 

IV. Definição dos LDs a serem analisados; 

V. Análise preliminar da coleção Português: Linguagens; 

VI. Avaliação crítica de livros didáticos utilizados no ensino fundamental, com o intuito 

de verificar como o estudo da VL vem sendo abordado nesses materiais; 

VII. Resultados da análise.  

 

 

 

2.4 Elaboração e aplicação do questionário ao corpo docente da escola. 

 

Para elaboração dos questionários, foram seguidas as orientações de Moreira e Caleffe 

(2008:95), em cujo livro consultado há um capítulo dedicado à “elaboração e uso de 

questionários”. Nesse ponto da obra, os autores mostram que um questionário pode ser 

composto por questões fechadas e por questões abertas, dependendo do intuito do 

pesquisador. Embora se compreenda que a escolha por perguntas fechadas tornaria as análises 

mais simples, pois o professor teria de responder nos limites da formulação já elaborada, 

optou-se por questões abertas visto que influenciariam menos as respostas dos participantes.  

Já a definição das perguntas que deveriam constar no questionário surgiu de Cyranka e 

Arcanjo (2012). 

 

A proposta de se trabalhar a variação linguística na escola, partindo do dialeto do 

aluno, seja ele representante de que ponto for do “contínuo de urbanização” 

(BORTONI-RICARDO, 2004), para levá-lo a  desenvolver     competências       
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de  uso   na   variedade    culta   do português brasileiro, é considerada hoje de 

relevância indiscutível. A grande questão reside, no entanto, em como 

operacionalizar essa proposta pedagógica, num contexto em que ainda vigora, 

com tanta força, a tradição escolar de ensino reprodutivo, em que o professor, 

assentado em práticas seculares, sustenta suas aulas na exposição da teoria 

gramatical. (CYRANKA; ARCANJO, 2012:83).  

 

 

A partir da troca de experiências com Cyranka e Arcanjo, definiram-se alguns pontos-

chaves das perguntas que deveriam integrar o questionário para os docentes. Visto que essa 

pesquisa pretende, além de abordar a questão do tratamento da variação linguística nos livros 

didáticos, colher a opinião dos professores de língua portuguesa sobre o tema, concluiu-se que 

as perguntas que precisavam ser feitas aos professores deveriam investigar o quanto os 

materiais didáticos têm contribuído para a presença desse tema nas aulas de língua materna e 

para a qualidade do trabalho desenvolvido sobre o assunto. 

Assim o questionário foi composto por 10 perguntas, que contemplam diversas 

finalidades. Os itens 1 e 2 referem-se, respectivamente, à identificação do professor, com a 

possibilidade de um nome fictício, escolhido pelo próprio docente e ao nome da escola. A 

terceira pergunta “Há quanto tempo ministra aula de língua portuguesa?” tem o objetivo de 

averiguar se de alguma forma o período que o professor leciona reflete na visão do professor 

sobre o trabalho com VL. O item 4 introduz o tema da variação com a pergunta “O que você 

pensa do ensino da variação linguística em sala de aula?”, visando analisar a visão inicial do 

professor sobre o tema. A quinta pergunta “Você encontra informações sobre a variação 

linguística nos livros didáticos que utiliza? Acha suficiente o que encontra?” busca 

informações sobre os materiais utilizados pelos professores. O sexto item tem por objetivo 

averiguar o uso desse material em sala de aula: “Como aborda tais questões em sala? Utiliza 

outros exemplos?”. Com o 7º item — “Costuma trabalhar o conteúdo variação linguística em 

quais anos de escolaridade?” — pretende-se analisar se o fenômeno da VL está presente como 

um conteúdo estanque, visto apenas em alguns bimestres de determinados anos de 

escolaridade, ou se perpassa por todos os anos de escolaridades. A oitava pergunta: “Você 

acha que com o ensino da variação linguística em sala os alunos podem deixar de utilizar a 

norma padrão da língua? Por quê?”, objetiva averiguar se há algum preconceito por parte do 

docente quanto ao ensino da VL. Com o 9º item “Como os alunos reagem a tal conteúdo? 

Apresentam dificuldades, preconceito com outros tipos de variação etc.” se quer verificar a 

receptividade do aluno quanto ao ensino da VL. O décimo e último item é um momento de 

liberdade, um espaço para que o professor, caso queira, registre seu trabalho com VL: “Há 

algum trabalho ou atividade sobre esse assunto que gostaria de destacar?”. 
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Quanto à aplicação, as instituições escolhidas pertenciam inicialmente à rede 

Municipal de Educação de Quissamã, que possui apenas quatro unidades escolares que 

oferecem segundo segmento do ensino fundamental: o CIEP 456 – Dr. Amilcar Pereira da 

Silva, a E.M Maria Ilka, a E. M. Nelita e a E.M Délfica. No entanto, pela dificuldade 

encontrada para que os 18 professores da rede respondessem às perguntas, foi preciso incluir 

professores de outras instituições, pertencentes a outras redes municipais próximas, como a do 

município de Macaé, e também à rede particular da cidade do Rio de Janeiro — selecionados 

de forma aleatória e contatados por e-mail —, totalizando um universo de 45 professores. 

Compreende-se que a inclusão de docentes de outras redes, embora não estivesse previsto no 

projeto original, enriqueceu o trabalho, pois foi possível traçar um perfil mais abrangente do 

trabalho dos professores de língua portuguesa. 

No que tange à dificuldade dos professores da rede de Quissamã em responder à 

pesquisa, ao serem indagados, ao fim do prazo de entrega, sobre a devolução do questionário, 

a maioria respondeu que, por estar passando por problemas pessoais, não teve tempo para 

preenchê-lo. Moreira e Caleffe (2008:133) afirmam que a busca pelos motivos do não 

preenchimento poderia levar a algum dado significativo.  

Poderia haver razões interessantes para algumas pessoas não responderem ao 

questionário, e pode ser útil descobrir algo sobre isso, de forma que você pode 

avaliar se as respostas que você recebeu são típicas da população, e se sua 

minoria silenciosa é um grupo significativo cuja visão deveria ser investigada de 

algum outro modo. 

 

No entanto, por julgar-se que essa investigação fugiria do propósito da pesquisa, o 

presente trabalho não se deterá no exame desse fato. 

Ainda seguindo as orientações de Moreira e Caleffe (2008),uma carta explicativa foi 

elaborada para ser lida pelos docentes antes de responderem ao questionário. 

Junto com os questionários é sempre bom enviar uma carta explicativa de não 

mais de uma página cobrindo alguns pontos como: Quem é você e no que está 

interessado?; Por que você contatou essa pessoa e o que deseja que ela faça? ; 

Por que você está fazendo esta pesquisa e para quem? Uma garantia de 

anonimato e uma promessa de retorno dos resultados. (MOREIRA; CALEFFE, 

2008:132) 

 

Assim, antes da folha com as perguntas da pesquisa, havia uma outra com o seguinte 

texto:  
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QUESTIONÁRIO 
 

O questionário que se segue é parte integrante da pesquisa que realizo para 

a dissertação de mestrado a ser defendida no Programa de Pós Graduação de 

Estudos de Linguagem/ UFF, intitulada – VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA SALA DE 

AULA: ENCONTROS E DESENCONTROS–, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Edila 

Vianna da Silva. 

O objetivo do presente trabalho é abordar o lugar das variedades linguísticas 

no ensino da língua materna no Brasil. Para tanto se faz necessário analisar como 

esse assunto é visto pelo professor, e de que forma é tratado em sala de aula. 

Desse modo, solicito a sua colaboração respondendo ao questionário e 

ajudando na obtenção de dados para a realização de mais uma etapa da pesquisa.  

 

 

Obrigada por participar. 

 

Gabriela Oliveira 

 

Vale ressaltar que, além da Carta Explicativa, nos casos dos questionários enviados 

por e-mail, foi encaminhada a seguinte mensagem: 

 

Prezados Colegas, boa tarde!   

         
Estou cursando Mestrado na UFF, em Estudos da Linguagem, e uma parte da pesquisa requer 

o uso de questionários. Por esse motivo, peço licença para tomar um pouco do precioso e escasso 

tempo de vocês para pedir uma enorme contribuição em relação a minha pesquisa. Envio em anexo o 
questionário para prosseguir com minha dissertação que tem como objetivo abordar o lugar das 

variedades linguísticas no ensino da língua materna no Brasil.  

Os questionários são direcionados aos professores de Língua Portuguesa, do segundo 

segmento. Peço que contribuam com suas valiosas respostas e que me ajudem nessa tarefa para a 
realização desse objetivo  tão almejado. 

Além disso, assumo o compromisso de utilizar os dados para a pesquisa mantendo suas 

identidades (respostas) em sigilo. Há ainda a possibilidade de não se identificarem, usando apenas um 
nome fictício, caso desejem. 



42 

 

  Gostaria de aproveitar a oportunidade para deixar um muito obrigado pelas suas 

contribuições! 

 

Um forte e longo abraço em todos (as) do grupo. 

 

Dessa forma, após a aplicação dos questionários, obteve-se a amostra de 19 

questionários, ou seja, com um a mais do que o previsto inicialmente. Alguns foram 

preenchidos a mão, outros digitados — os que foram recebidos por e-mail. Observe no gráfico 

a composição da amostra após a devolução dos questionários. 

 

 

Gráfico 2. Composição da amostra de professores 

 

 

 

Por ser essa uma pesquisa qualitativa, a análise se deterá nas características dos 

materiais coletados e não necessariamente priorizará a comparação de valores.  

 

 

 

2.5 Livros didáticos analisados  

 

Os LDs analisados são os seguintes: Português: Linguagens; Projeto Teláris – 

Português; Vontade de Saber Português; Jornadas.port. 

Segue abaixo quadro com os autores e as editoras dessas obras. 

REDE 
MUNICIPAL DE 

QUISSAMÃ 
42% OUTRAS REDE 

MUNICIPAIS 
37% 

REDE 
PARTICULAR 

21% 

Dados da composição da amostra 
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Quadro 2. Livros didáticos analisados. 

 

Título Autor(es) Editora 

 

Português: Linguagens 

 

William Roberto Cereja e Thereza Cochar 

Magalhães 

 

Saraiva  

 

Projeto Teláris- Português 

 

Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin e Vera 

Marchezi,  

 

Editora Ática 

 

Vontade de Saber 

Português 

 

Tatiana Bugnerotto e Rosimeire Alves 

 

Editora FTD 

 

Jornadas.port - Língua 

Portuguesa 

 

 

Dileta Antonieta Delmanto, e Laiz Barbosa de 

Carvalho 

 

 

Saraiva  
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3.  ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 
 

Neste capítulo, é apresentada uma parte dos resultados da pesquisa baseada nos dados 

gerados a partir dos questionários. As análises foram realizadas de acordo com a metodologia 

descrita no capítulo anterior e com os conceitos apresentados no capítulo I e têm o intuito de 

verificar o tratamento dado à VL nas aulas de português. 

 

3.1 Análises das respostas por item 

 

Item 1- Nome (Fictício): 

 

Como se esclareceu anteriormente, encontrou-se um pouco de dificuldade, quanto ao 

preenchimento do questionário pelos professores. Percebeu-se certa resistência dos docentes 

em expor sua prática. Por esse motivo, foi dada a eles a escolha de se identificar ou não, 

possibilitando-lhes optar por um nome fictício. 

 

          Gráfico 3. Identificação do professor 

 

 

O fato de 58% optarem por não se identificar pode apontar certa insegurança sobre as 

questões a serem respondidas. 

58% 

42% 

IDENTIFICAÇÃO DO 
PROFESSOR 

NOME FICTíCIO 

NOME REAL 
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Item 2 - Nome da escola: 

 

Os questionários foram aplicados a professores da rede pública e da rede particular, o 

que possibilitaria traçar um perfil de cada rede. No entanto foi constatado que muitos 

professores da rede particular também trabalhavam na rede pública, e, por esse motivo, não 

serão traçados perfis distintos.  

 

        Gráfico 4. Professores de escola pública versus professores de escola particular 

 

 

 

Item 3 - Há quanto tempo ministra aula de língua portuguesa?  

 

   Gráfico 5. Tempo de regência 

 

Rede 
Pública 

79% 

Rede Particular 
21% 

ESCOLA PÚBLICA x ESCOLA PARTICULAR 

5% 

37% 

16% 

16% 

26% 

TEMPO DE REGÊNCIA 

Até 12 meses 

 1 a 5 anos 

6 a 10 anos 

11 a 20 anos 

Acima de 20 anos 
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Como se verifica pela análise do gráfico, há uma grande diversidade no tempo de 

regência entre os informantes, apesar de se observar a concentração dos docentes 

entrevistados em duas faixas: os que se encontram entre 1 e 5 anos de magistério (37%) e os 

que estão há mais de 20 anos em sala (26%). Nesses grupos encontramos desde uma 

professora com apenas 8 meses de sala de aula a um professor com 47 anos de regência. 

Analisando-se as respostas às questões, pode-se claramente perceber que a professora 

que possui menos tempo de experiência apresenta uma visão mais abrangente sobre o 

fenômeno da variação do que o professor mais experiente. Isso mostra a importância da 

formação continuada como meio adequado de se apropriar desses novos conceitos e não 

entendê-los equivocadamente. Por exemplo, os PCNs afirmam expressamente que, nas aulas 

de língua portuguesa, “a unidade básica do ensino só pode ser o texto” (BRASIL, 1998:23) e 

que, como os textos “organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática, 

composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero” 

(BRASIL, 1998:23), é preciso se ensinar aos alunos a noção de gênero. Com essas 

orientações, houve uma explosão de gêneros textuais na sala de aula, no entanto, muitos 

professores acabam, como diz LAJOLO (1982), usando o texto apenas como pretexto; não 

apenas por resistência à nova concepção de ensino de língua materna que os PCNs propõem, 

mas, principalmente porque não estão preparados para esse tipo de trabalho com a língua. 

Além disso, com a universalização do ensino fundamental, a escola pública passou a receber 

crianças de classes sociais que nunca a haviam frequentado e o professor, além de lidar com a 

mudança de paradigma do ensino, passou a lidar com um novo tipo de público, que não estava 

afeito à cultura valorizada pela escola, a cultura das classes dominantes. É esse panorama que 

Callou descreve 

Formados na tradição do ensino fundamental como repassador de conteúdos 

estabelecidos nas distantes instâncias produtoras do saber oficial, os professores, 

que já se esforçavam para dominar estes conteúdos de cuja produção estavam 

alheios, teriam enormes dificuldades em relacionar-se com os códigos, 

comportamentos e saberes da cultura gestada no seio das classes trabalhadoras. 

(VIEIRA; BRANDÃO, 2013:21) 

 

 

 

Item 4 – “O que você pensa do ensino da variação linguística em sala de aula?” 

 

Nesse item, todos responderam considerar importante ou necessário o ensino da VL. 

No entanto houve algumas respostas muito breves, sem explicações, tais como: 
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Professor 03 

 

Professor 04 

 

 

Professor 10 

 

 

Professor 11 

 

Entretanto, conforme destaca o Gráfico 6, a maior parte dos professores apresentou 

uma justificativa do motivo desse tema ser relevante. É interessante notar que alguns 

professores apontaram para a necessidade da desconstrução do preconceito linguístico, e que 

uma professora, já nesse item, revelou que considera o ensino da variação em sala de aula 

insuficiente, por ser este um assunto muito abrangente.  

 

 

Professor 06 

 

Professor 19 
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                 Gráfico 6. Conhecimento sobre a VL 

 

 

Vale ressaltar ainda que algumas respostas apresentam justificativas que denotam o 

pouco esclarecimento do professor sobre o assunto, como “pois nem todos possui a mesma 

cultura”.  

 

 

Professor 01 

No Brasil, há alguns anos, a variação linguística não existia como tema de ensino para 

a maioria dos professores de português, e o principal papel da escola era ensinar aos alunos a 

norma-padrão, que, como se observou no capitulo 1, é apenas um modelo idealizado de 

“língua correta”. As aulas de português limitavam-se em sua maioria ao ensino da gramática 

normativa e da língua-padrão. O professor exercia a função de corrigir o “português errado” e 

ensinava a nomenclatura e a análise gramatical. Essa forma de se trabalhar o português como 

língua materna ainda se mantém em parte dos docentes, apesar do avanço dos estudos 

sociolinguísticos, o que foi constatado por Neves (1994) em sua pesquisa, com base nos tipos 

de exercícios que os professores mais aplicavam em sala de aula. A autora concluiu que os 

docentes se concentram quase que exclusivamente em atividades de reconhecimento das 

classes gramaticais e das funções sintáticas das palavras nas frases. 

 

63% 

37% 

Conhecimento sobre a VL 

Respostas com 
justificativas 

Respostas sem 
justificativas 
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Item 5 - “Você encontra informações sobre a variação linguística nos livros didáticos 

que utiliza? Acha suficiente o que encontra?” 

Os professores foram quase unânimes em responder que encontram informações sobre 

a VL nos livros didáticos, no entanto, essa informação é insuficiente. Alguns também 

afirmaram que o assunto é trabalhado em algumas séries, mas ignorado em outras.  

 

 

Professor 02 

Os LDs, sendo o principal suporte do processo ensino-aprendizagem, devem promover 

um tratamento da VL mais aprofundado, para que tanto o professor quanto o aluno se 

conscientizem de que estudar o funcionamento da língua é estudar suas variantes sociais, 

regionais e situacionais e para que, assim, o professor não precise mais “se virar” para 

conseguir materiais adequados para trabalhar esse tema em sala de aula.Visto que a maioria 

dos professores dos grandes centros urbanos possui mais de um emprego, Bagno (2010: 36) 

afirma que “É descabido esperar que esses profissionais, em tais condições, depois de três 

turnos de trabalho por dia, consigam tempo e calma para pesquisar e, em seguida, planejar 

boas aulas e montar seu próprio material didático.” A mesma situação é descrita por Cyranka 

e Arcanjo (83:2012): 

Apesar da adesão da professora à proposta de se construir uma pedagogia da 

variação linguística (FARACO, 2008) em suas aulas, verificou-se a existência de 

entraves importantes de natureza tanto administrativa quanto funcional. Os     

primeiros impunham dificuldades insuperáveis, como estar presente em duas, e 

até três salas de aula, ao mesmo tempo, para suprir ausência de colegas faltosos.   
A questão funcional foi relativa à superação, pela professora, de suas 

dificuldades em lidar com essa proposta, dentro de uma prática tradicional   que, 

entre outras limitações, determina o uso do livro didático como guia   absoluto. 

Interessante, e indispensável, um olhar sobre esse instrumento que, apesar de 

frequentemente limitado, pode constituir fonte de material pedagógico, mesmo 

que não preparado especialmente para discutir a Sociolinguística Educacional 

(BORTONI-RICARDO, 2004). 

 

A constatação dos professores é que a VL está presente nos livros didáticos, mas é 

tratada de forma insuficiente, como se observa nos gráficos: 
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Gráfico7. Informações sobre a VL nos LDs       Gráfico 8. Se as informações são suficientes  

 

 

Item 6 - “Como aborda tais questões em sala? Utiliza outros exemplos?” 

O objetivo principal do ensino da língua, segundo os PCNs (BRASIL,1998:27), é 

proporcionar ao educando a chamada competência discursiva. Esse objetivo, a princípio 

óbvio, não é tão evidente assim para os docentes de língua portuguesa, como é possível 

constatar nas respostas recorrentes dos professores. Eis alguns exemplos: 

 

 

Professor 03 

O professor 2 diz: 

 

No entanto, na questão 10, o mesmo professor revela: 

16% 

84% 

Acha suficiente o 
que encontra? 

SIM 

NÃO 

95% 

5% 

Você encontra 
informações sobre a VL 

nos LDs que utiliza? 

SIM 

NÃO 
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Professor 06 

 

Propostas como as descritas pelo professor 02, 03 e 06, de atividades do tipo 

reescreva, substitua, na qual o texto escrito em uma variante não padrão deve ser passado 

para a norma-padrão, indicam uma visão limitada sobre como abordar o tema da VL em sala 

de aula, pois o aluno realiza a atividade de reescrita em sala de aula, mas posteriormente, em 

uma situação real de comunicação, pode encontrar dificuldades em produzir seu próprio texto. 

Como afirma Travaglia (2009:17), o principal objetivo das aulas de língua materna é que o 

aluno adquira a competência discursiva, que nada mais é que a capacidade do usuário de 

empregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação, o que dificilmente 

ocorre com essas atividades propostas por esses professores e por alguns LD, como o 

observado abaixo: 

 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2009a:56)  
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Esse tipo de atividade acaba por reforçar a ideia de que existe uma língua certa, um 

“português correto”, e as outras variedades são apenas uma deturpação da língua deste, pois 

não é explicitada a situação de comunicação em que o texto será empregado, é apenas, uma 

atividade de reescrita. Conforme afirma Dionisio (DIONISIO; BEZERRA, 2005:86): “Se a 

intenção é incentivar o aluno a reescrever, fazendo a transposição da linguagem informal para 

a formal, é necessário propiciar uma situação comunicativa em que o emprego da linguagem 

formal seja exigido”. 

A reescritura, sem levar em consideração o que se expôs acima, contribui para 

reproduzir uma visão carente de fundamentos lógicos difundida no seio da população em 

geral de que a norma-padrão é a única boa possibilidade de expressão, o dialeto social ideal, 

sendo todas as outras variantes tachadas, dessa forma, de defeituosas e inadequadas para a 

comunicação oral ou escrita.  

A norma-padrão deve, sem dúvida, ser ensinada, mas a expressão veiculada em uma 

das variedades de menos prestígio não pode ser considerada inferior, do ponto de vista 

linguístico. Assim um conhecimento mínimo de dialetologia entre profissionais do ensino, 

principalmente da área de português, é indispensável, a fim de possibilitar uma visualização 

isenta do panorama dialetal brasileiro. 

Conforme afirma Geraldi (2011:130) a respeito do direito do aluno à palavra 

o compromisso político das aulas de língua portuguesa é oportunizar o domínio 

também desta variedade padrão, como uma das formas de acesso a bens que, 

sendo de todos, são de uso de alguns. Para percorrer este caminho, no entanto, 
não é necessário anular o sujeito. Ao contrário, é abrindo-lhe o espaço fechado 

da escola para que nele ele possa dizer a sua palavra, o seu mundo, que mais 

facilmente se poderá percorrer o caminho, não pela destruição de sua linguagem, 

para que surja a linguagem da escola, mas pelo respeito a essa linguagem, a seu 

falante, e ao seu mundo, consciente de que também aqui, na linguagem se 

revelam as diferentes classes sociais. 
Portanto o ensino da língua materna deve se fundamentar em desenvolver a 

capacidade do usuário da língua em empregá-la nas diversas situações de comunicação. 

Assim, “este desenvolvimento pode ser entendido como a progressiva capacidade de realizar a 

adequação do ato verbal às situações de comunicação” (FONSECA apud TRAVAGLIA, 

2009:17). 

Prosseguindo na análise das respostas, verificou-se que, conforme os dados 

apresentados no Gráfico 7, um número significativo de professores (32%) citou a pesquisa 

como uma forma de abordar a VL. Assim seria interessante averiguar de que forma os 

professores orientam os alunos na realização dessas pesquisas. Seriam, por exemplo, dadas 

instruções aos alunos para procurarem placas e cartazes nas ruas com variantes não padrão e 

“consertar os erros”, o que só reforça mais o preconceito linguístico, ou os alunos estão sendo 
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orientados a pesquisar textos que tratem do assunto para realizarem um seminário, o que os 

levaria a se aprofundar mais no tema? 

 

Gráfico 9. Materiais utilizados no trabalho com a VL 

 

 

 

Item 7 - “Costuma trabalhar o conteúdo variação linguística em quais anos de 

escolaridade?” 

 

Gráfico 10. Em quais anos costuma trabalhar a VL 
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escolaridade? 
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Pela análise dos questionários, pode-se perceber que a variação está presente em sala 

de aula, mas ainda é tratada, por parte dos professores (59%), de forma estanque, vista apenas 

em alguns bimestres de determinados anos de escolaridade, respondendo, assim, uma das 

indagações iniciais desse trabalho. 

Apesar de os PCNs orientarem, desde 1998, que “o estudo da variação cumpre papel 

fundamental, na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da competência 

discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente nas atividades de língua 

portuguesa” (MEC, 1998:82), conforme se depreende da análise dos questionários, o tema não 

é tão presente nas aulas de português. Pode-se apontar que uma das causas desse tratamento 

dado à VL deve-se à própria forma como o assunto é tratado nos currículos das Secretárias 

Estaduais e Municipais de Educação. Cito o exemplo da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), que elaborou em 2010, as orientações curriculares e 

posteriormente, em 2011, estabeleceu o Currículo Mínimo (CM) para cada disciplina do 

ensino fundamental. O CM serviu como referência para todas as escolas estaduais, 

apresentando as competências, habilidades e conteúdos básicos que deveriam constar nos 

planos de curso, consequentemente nas aulas. A finalidade desse documento é orientar, de 

forma objetiva, os itens que não podem faltar em cada disciplina, em cada ano de 

escolaridade, no processo de ensino-aprendizagem. Visto que em 2013, 53 municípios do 

Estado do Rio de Janeiro adotaram a avaliação externa da SEEDUC – o “Saerjinho” – 

pressupõe-se que sigam as orientações do currículo mínimo de alguma forma, como é feito 

em Quissamã. 

Ao analisar o CM, percebe-se que, apesar de contemplar o tema da VL, ainda o trata 

de forma descontinuada. O assunto é previsto para ser trabalhado apenas no 1º, 2º e 4º 

bimestres do 6º ano. Nos demais anos, o tema não é abordado. A figura abaixo, retirada do 

sítio da SEEDUC, apresenta o conteúdo do 2º bimestre do 6º ano, no qual um dos objetivos 

do estudo da língua em uso é reconhecer as marcas de registro coloquial e de variedades. 
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Quadro 3.  Currículo Mínimo 6º ano – 2º bimestre 

 

 

Fonte: RIO DE JANEIRO – SEEDUC (2012:06). 

 

Em alguns livros didáticos percebe-se a mesma postura adotada pelo CM. A VL é 

tratada apenas no sexto ano, estando ausente nas séries seguintes, como dizem os professores 

pesquisados: 

 

 

Professor 10 
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Professor 13 

Vale ressaltar que, embora uma parte dos docentes trabalhe desta forma, seguindo o 

roteiro de conteúdos dos LDs, outra parte já compreende que a questão da VL deve estar 

presente em todos os anos de escolaridades, pois entende que este tema, devido à sua 

importância, deve perpassar todo ensino fundamental.  

 

  

 

Professor 01 

 

 

 

Item 8 - “Você acha que com o ensino da variação linguística em sala os alunos 

podem deixar de utilizar a norma-padrão da língua? Por quê?” 

 

Gráfico 11. Possibilidade de os alunos deixarem de utilizar a NP com o ensino da VL 
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Como ficou constatado no capítulo 1, não se pode falar, segundo a sociolinguística, 

que a variedade popular é uma deturpação da variedade culta ou que aqueles que a usam “não 

sabem a língua”, em decorrência de sua falta de instrução. Do ponto de vista linguístico, as 

variedades socioculturais da linguagem são um processo normal de variação da língua, que se 

adapta às necessidades expressivas da sociedade em desenvolvimento para que sejam 

atendidas as múltiplas situações de comunicação. Portanto a norma-padrão se estabeleceu 

como modelo a ser seguido somente porque, socioculturalmente, representa a língua 

idealizada pela elite intelectual brasileira e não porque são mais legítimas ou mais puras as 

suas construções. Consequentemente a explicação para os alunos de que a norma-padrão é 

apenas uma versão supervalorizada do português, embora não seja propriamente melhor que 

nenhuma variedade, pode facilitar a prática do seu ensino. Conforme Bortoni: 

[...] as variedades faladas pelos grupos de maior poder político e econômico 
passam a ser vistas como variedades mais bonitas e até mais corretas. Mas essas 

variedades, que ganham prestígio porque não faladas por grupos de maior poder, 

nada têm de intrinsecamente superior às demais. O prestígio que adquirem é 

mero resultado de fatores políticos e econômicos. O dialeto (ou variedade 

regional) falado em uma região pobre pode vir a ser considerado um dialeto 

“ruim”, enquanto o dialeto falado em uma região rica e poderosa passa a ser 

visto como um bom” dialeto. (BORTONI-RICARDO, 2004, p.34)  

 

 

Este posicionamento representa a desmistificação da norma, demovendo obstáculos 

psicológicos que poderiam bloquear o interesse pelo seu aprendizado, evidenciados por 

expressões como “isso não é para mim” ou “jeito de falar estranho”. Como relata uma 

professora participante da pesquisa: “acho que o ensino da variação faz com que eles 

entendam melhor o motivo de determinados assuntos, que eles acham sem sentido, serem 

ensinados na escola”: 

 

 

Professor 15 

 

É de suma importância o reconhecimento expresso por parte dos professores da 

legitimidade do(s) dialeto(s) praticado(s) pelos alunos, assim como é também essencial que o 
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professor esteja convencido da necessidade de se ensinar e aprender a norma-padrão. Esse 

ponto de vista deve ser apresentado aos alunos, com franqueza e sem misticismos, inclusive 

mencionando-se a eventual diacronia da norma-padrão. É importante esclarecer aos alunos 

que é uma particularidade do ser humano em geral o fato de utilizar-se de uma língua para 

comunicar-se e do homem moderno, como o conhecemos hoje, a tendência à descrição e 

normatização da sua língua, que acaba por ser vista como objeto precioso, mais valorizada 

que a “dos outros”, tornando-se, assim, a norma-padrão.  

A escola, durante muito tempo, assumiu uma posição “fechada” em relação ao ensino 

da língua portuguesa. As práticas de ensino reforçavam a noção de “certo” e “errado”, na qual 

se expressar bem era escrever dentro da norma tida como padrão e os textos trabalhados eram 

apenas os literários, pois apenas estes tinham valor, como consta nos programas do curso 

fundamental do ensino secundário, criados em 1931 pelo MEC: 

O ensino propriamente literário, subordinado ao da língua na 4ª série, tornar-se-á 

preponderante na 5ª série, expondo-se então as regras da composição literária e o 

estudo, ainda que sumário, das melhores obras de escritores nacionais e 

portugueses. Instruídos pela leitura dos textos, serão os alunos obrigados a tomar 

parte ativa na análise dos processos de cada autor, caracterizando-lhe a 

construção e o estilo, mencionando os conceitos e as passagens que mais os 

impressionaram, apontando as formas elegantes e vigentes ou as que, já arcaicas, 

não devem ser imitadas. (ZILBERMAN, 1996:22) 

 

Zilberman (1996) mostra que, durante as décadas que se seguiram, o programa de 

curso ginasial de língua portuguesa, apesar de ter sofrido alterações, manteve como único 

objeto de leitura o texto literário, de autores considerados “bons escritores”, trabalhando-se as 

questões gramaticais separadamente. Conforme atesta a autora até mesmo os livros didáticos 

eram separados.  

O documento emanado do Ministério da Educação tem ainda o cuidado de 

discriminar os tipos de livros a serem utilizados pelos alunos:  

Deverão eles [os alunos] ter consigo os seguintes compêndios:  

a) livro de leitura, num volume para a primeira e segunda séries e noutro volume 

para a terceira e quarta;  

b) gramática, em um volume, para as quatro séries;  

c) dicionário portátil, em um volume, também para as quatro séries. 
(ZILBERMAN, 1996:22) 

 

Somente após a criação dos PCNs de língua portuguesa, publicados em 1998, 

ocorreram mudanças significativas nas propostas oficiais para as aulas de português, pois a 

orientação central desse documento é que o ensino da língua portuguesa ocorra através de 

textos variados.  

Nessa perspectiva, necessário contemplar nas atividades de ensino, as 
diversidades de textos e gêneros e não apenas em função de sua relevância 

social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são 
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organizados de diferentes formas. [...] É preciso abandonar a crença na existência 

de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação 

social. (BRASIL, 1998:23) 

 

Essa nova proposta traz para a sala de aula o trabalho com os gêneros textuais, o que 

viabilizou o acesso do aluno a uma diversidade de textos, que circulam dentro da sociedade. 

Porém percebe-se pelas respostas do questionário, uma certa confusão na forma como esses 

gêneros devem ser trabalhados nas aulas de português. É comum verificar uma preocupação 

em ensinar ao aluno a estrutura formal dos textos, sem considerar que o texto é uma 

ferramenta para a interação social. Como afirma Marcuschi (2008:55),“a escola não ensina 

língua, mas usos da língua e formas não corriqueiras de comunicação escrita e oral”. 

 

 

Professor 01 

 

 

Item 9. “Como os alunos reagem a tal conteúdo? Apresentam dificuldades, 

preconceito com outros tipos de variação, etc.” 

 

Gráfico 12. Reação dos alunos à apresentação da VL. 
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Professor 06 

 

 

Professor 08 

 

De acordo com o que foi exposto no capítulo 1, os próprios falantes criam, de forma 

em geral inconsciente, uma escala de valores em relação às normas de sua língua, o que está 

diretamente relacionado ao nível socioeconômico dos usuários de cada uma. Como afirma 

Mollica (2011:30), “Os padrões linguísticos estão sujeitos à avaliação social positiva e 

negativa e, nessa medida, podem determinar o tipo de inserção do falante na escala social.” 

Por isso é freqüente que os alunos criem estigmas em relação às variantes características dos 

grupos sociais mais desfavorecidos economicamente. Cabe ao professor propiciar atividades 

que incentivem a reflexão por parte dos alunos, levando-os a entender a razão de haver 

variedades mais valorizadas do que outras. Por que algumas variedades se tornam mais ou 

menos “engraçadas” dependendo de quem as fala? Por que existe preconceito com o dialeto 

caipira e com os regionalismos? Qual a razão de as variantes das classes mais pobres serem 

motivo de escárnio e de deboche? Conforme relatado em alguns questionários: 

 

Professor 09 
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Professor 15 

 

Como é papel dos professores de língua portuguesa desconstruir esses preconceitos, é, 

portanto, fundamental que esses docentes tenham consciência de que a norma-padrão — que 

eles devem ensinar — é apenas uma forma idealizada do português. Sob esta óptica, não deve 

o professor discriminar o falar do aluno, o que muitas vezes acaba acontecendo de forma 

velada, quando são propostas atividades que consideram a norma-padrão como a “correta”, a 

que é a “melhor”. Esse tipo de postura se deve ao fato de, como reconhece Labov,  

as informações disponibilizadas pelos linguistas em trabalhos sobre dialetos não-
padrão, quando acessíveis, são utilizadas de modo não acurado e estereotipado 

nos livros didáticos e nos currículos, o que dificulta o trabalho do professor em 

entender a variedade linguística que seus alunos trazem para a sala. (LABOV - 

apud RONCARATTI, 2008:53) 
 

Em suma, é imprescindível que o professor tenha o conhecimento pleno de que todas 

as variedades são ricas e de que a VL faz parte de todas as sociedades e da identidade de cada 

indivíduo e esse conhecimento deve ser transmitido ao aluno de forma clara. 

 

 

 

Item 10. “Há algum trabalho ou atividade sobre esse assunto que gostaria de destacar?” 

 

                  Gráfico 13. Desejo de relatar alguma atividade sobre a VL 
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Apesar de boa parte dos professores terem destacado alguma atividade, as descrições 

apresentadas revelam, ainda, uma visão limitada sobre a VL, como se verifica no exemplo 

abaixo: 

 

Professor 02 

 

 

Professor 07  

 

 

                                                                                                          Professor 09  

 

O texto citado pela professora como um bom texto para trabalhar variação, pois é 

“divertido, o que agrada aos alunos”, na verdade, retrata de forma caricatural, o modo como 

mineiros, nordestinos, gaúchos, cariocas, paulistas falam. O texto, reproduzido abaixo, é de 

autoria desconhecida e foi veiculado na internet no ano de 2003. Por ser sua finalidade 

estritamente humorística, não representa fielmente as variedades linguísticas e por isso não é 

adequado para o trabalho deste tema em sala de aula. 
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(CEREJA; MAGALHÃES, 2010a:44) 

 

Bagno, ao verificar que os LDs recorrentemente usam tirinhas do Chico Bento, 

poemas de Patativa do Assaré e músicas de Adoniran Barbosa e de Luís Gonzaga como 

exemplo de variedades linguística, afirma que  

O problema dessas opções é que as revistas do Chico Bento, as canções de 

Adoniran e Luís Gonzaga e os poemas da Patativa não são representações fiéis 

das variedades linguísticas que eles supostamente veiculam. Não são, nem têm 
que ser, já que em todas essas manifestações está presente uma intenção lúdica, 

artística, estética e, nem de longe, um trabalho científico rigoroso. (BAGNO, 

2013:83) 

 

Mattos e Silva (2004:114) afirma que “para a grande maioria dos professores 

brasileiros sem formação linguística e sociolinguística adequada, esse problema [o que se 

deve corrigir] não se colocará; corrigirá ortografia, pontuação, disposição gráfica do texto 

escrito...”. Essa observação a respeito do que corrigir no português dos alunos, revela dois 

aspectos importantes: pouca formação teórica adequada por parte do professor, o que 

constatamos em várias respostas dos questionários, e uma prática das aulas de português que 

ainda se resume à simples correção gramatical. 

Vale ressaltar que, nos questionários analisados, somente um professor descreveu uma 

atividade sobre variação que contemplasse os planos fonológico, morfológico ou sintático: 
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Professor 15 

 

Pelas respostas, verificou-se que a maioria das atividades sobre a VL limita-se à 

variação regional em seu nível lexical. No entanto Mattos e Silva demonstra que isso se deve 

à falta de material didático adequado para o trabalho em sala de aula. Assim mesmo o 

professor que possui um bom embasamento teórico também enfrenta grandes dificuldades 

para trabalhar com as variantes, em especial as sintáticas. 

Se o professor tiver uma formação sociolinguística adequada, o que acontecerá 

com uma minoria, terá de trabalhar com a variação da sintaxe nas suas aulas e 

saber, na maioria das vezes de maneira intuitiva e tentativa, já que não há 

materiais prontos para isso, definir o que será o uso linguístico socialmente 
aceitável para que seus alunos não fracassem no curso de sua futura vida 

profissional em nossa sociedade. 
Assim, entre as variantes sintáticas em convívio nas falas brasileiras, o professor 

terá de distinguir, pelo menos, as estruturalmente mais salientes e socialmente 

mais estigmatizadas, para, sem desprestigiar as segundas, selecionar ambas, a 

fim de treinar o uso formal falado e os usos escritos de seus alunos. Aí está a 

grande contribuição que a sociolinguística sobre o português brasileiro poderá 

dar para uma efetiva virada no ensino da língua portuguesa no Brasil. (MATTOS 

E SILVA, 2004: 114) 
 

É preciso elaborar, ainda, materiais de apoio ao professor que contemplem as 

variedades sociais, regionais e estilísticas, com atividades que permitam o estudo dessas 

variedades e suas respectivas variantes, enriquecendo assim o trabalho com a VL, que se 

restringe, muitas das vezes, ao trabalho com tirinhas do Chico Bento. Só assim, a escola estará 

de fato promovendo uma educação em língua materna crítica e renovadora. 

 

 

 

3.2 Considerações sobre a análise dos questionários: 

 

Percebe-se pelas respostas analisadas que, apesar de mais de quatro décadas de 

pesquisas sociolinguísticas, sua repercussão em sala de aula ainda parece estar longe do que 

pode ser considerado adequado, pois uma grande parte dos professores, apesar de dizerem que 

consideram “a variação” importante, não internalizaram conceitos básicos, tais como: 

variação / variável/ variantes/ variedades/ norma culta/ dialeto; por isso, apesar de julgarem o 
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ensino da variação “de suma importância”, não conseguem justificar a causa desse 

posicionamento. 

Para que os alunos se conscientizem da realidade linguística, é necessário que o 

professor esteja dela consciente. É o conhecimento dos fatos específicos da 

variação que pode auxiliar o professor a repensar o seu trabalho, aprimorar seus 

métodos e subsidiar o desenvolvimento de materiais e técnicas didáticas, bem 

como a elaboração de programas educacionais. (VIANNA,2005:49) 

 

Essa consciência da realidade linguística de que nos fala Vianna, apesar de constar em 

inúmeras dissertações e teses, ainda não está presente de forma satisfatória em sala de aula, 

visto que, apesar de alguns já demonstrarem uma consciência da necessidade de trabalharem 

com os aspectos da variação no ensino/aprendizagem da língua portuguesa, há ainda muitos 

professores regentes que não dominam conceitos básicos da sociolinguística e, por isso, não 

compreendem verdadeiramente a importância de se abordar a variação nas aulas de português. 

A essa falta de conhecimento dos pressupostos da linguística e da sociolinguística 

soma-se ainda o que Castilho (2011:13) chama de crise do magistério. O autor afirma que  

As mudanças sociais do país e o atual momento de transição de um paradigma 

para outro colocaram os professores de língua portuguesa numa situação muito 
desconfortável com respeito a “o que ensinar”, “como ensinar”, “para quem 

ensinar” e, até mesmo, “para que ensinar”.(CASTILHO, 2011:13) 

 

Por tudo isso Castilho (2011:13) constata que a “tarefa da atual geração de educadores 

é muito pesada: reciclar-se, reagir contra o círculo de incompetência e de acriticismo que se 

fechou à volta do ensino brasileiro e lutar pela valorização da carreira”. Esses são os desafios 

para os professores de forma geral; entretanto, para o professor de LP, no que tange ao 

trabalho com a VL, o desafio ainda é maior, pois precisa compreender que a VL não é só 

“muito importante”, mas também é um tema desafiador, principalmente quando confrontado 

com o ensino escolar de LP, para o qual deve-se propor até mesmo uma revisão de concepção 

e método de ensino. 
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4. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES PARA A ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Antes de dar início à analise das coleções selecionadas, julgou-se necessário 

compreender o que é o PNLD, como ocorre a seleção e a compra dos LDs; alguns fatores que 

influenciam na elaboração desse material pedagógico, como os PCNs e o Edital de 

Convocação para PNLD; e os itens que compõem o Guia do Livro Didático. 

Além disso, verificou-se a necessidade, para o melhor desenvolvimento dessa etapa, 

realizar uma investigação preliminar. O objetivo dessa etapa foi estabelecer parâmetros para 

se definir os pontos que deveriam ser investigados em cada obra que consta do corpus dessa 

pesquisa.  A coleção de livros de autoria de William R. Cereja e Thereza Amália C. 

Magalhães indicados para os quatro anos letivos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental. — Português: linguagens — foi a escolhida por ter sido a mais distribuída no 

PNLD 2011
3
.  

  

4.1 PNLD, Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e Guia do PNLD 

 

O Programa Nacional do Livro Didático tem por objetivo prover as escolas públicas 

de ensino fundamental e médio de livros didáticos e acervos de obras literárias, obras 

complementares e dicionários.  O PNLD é  

 
o mais antigo dos programas voltados à distribuição de obras didáticas aos 

estudantes da rede pública de ensino brasileira e iniciou-se, com outra 

denominação, em 1929. Ao longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e 

teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é voltado à 

educação básica brasileira, tendo como única exceção os alunos da educação 

infantil. (BRASIL: site do FNDE) 

 

Segundo os dados estatísticos fornecidos pelo site do FNDE, o PNLD 2014 foi direcionado 

à aquisição e à distribuição integral de livros aos alunos dos anos finais do ensino 

fundamental (6º ao 9º ano), complementação do PNLD 2013 para estudantes dos anos iniciais 

do fundamental (1º ao 5º ano) e para os alunos do ensino médio. Eis os dados: 

 

 

                                                
3 Na época de realização dessa etapa da pesquisa, o FNDE ainda não havia divulgado a lista com as coleções 

mais distribuídas do componente curricular Português do PNLD 2014, portanto usou-se os dados da última 

aquisição integral de livros dos anos finais do ensino fundamental, realizada no ano de 2011. 
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Quadro 4. Dados Estáticos PNLD 2014 

Ensino Fundamental: 

 Investimento: R$ 879.828.144,04 

 Alunos atendidos: 23.452.834 

 Escolas beneficiadas: 

o Anos Iniciais: 46.962; 

o Anos Finais: 50.619     

 Livros distribuídos: 103.229.007 

 

 

 

Há um grande investimento, portanto, na distribuição de LDs, o que exige um 

processo específico para sua aquisição. Um edital especifica todos os critérios para a inscrição 

e avaliação das obras. Os títulos inscritos pelas editoras e que são aprovados pelo MEC 

passam a compor o Guia do Livro Didático, que apresenta as resenhas de cada obra aprovada 

e que é disponibilizado na internet além de ser entregue pelo FNDE às escolas participantes. 

Cada escola deve escolher democraticamente, dentre os livros constantes neste Guia, aqueles 

que deseja utilizar, levando em consideração seu planejamento pedagógico.  

O Edital de Convocação para o PNLD estabelece critérios que visam à garantia de 

qualidade física e pedagógica dos livros adquiridos. Assim nele são especificados os itens 

relativos às exigências técnicas e físicas, que serão averiguadas pelo Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas do Estado de São Paulo, e às exigências de cunho pedagógico, que serão 

avaliadas por especialistas de uma universidade federal indicada pelo MEC/SEB. Segue um 

trecho do Edital
4
 de Convocação para o PNLD2014. 

 

O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Básica – 

SEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, faz saber 

aos editores que se encontra aberto o processo de inscrição e avaliação de 

coleções didáticas destinadas aos alunos e professores dos anos finais do ensino 

fundamental da rede pública.  

 

1. Do Objeto  

 

Este edital tem por objeto a convocação de editores para o processo de inscrição 

e avaliação de coleções didáticas destinadas aos alunos e professores dos anos   

                                                
4Edital de Convocação para Inscrição no Processo de Avaliação e Seleção de Obras Didáticas 

para o Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2014. – PNLD 2014, p.1 
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finais   do ensino   fundamental  das   escolas   públicas  que   integram   as   

redes   de   ensino   estaduais, municipais e do Distrito Federal e que sejam 

participantes do PNLD, conforme condições e especificações constantes deste 

edital e seus anexos. 

 

Após a avaliação dos LDs, são elaborados os Guias do Livro Didático de cada 

disciplina, no qual constam, além das obras aprovadas e de suas resenhas, que explicitam as 

principais características da coleção, as fichas que serviram de base para avaliação dos LDs e 

também as que devem orientar os professores no momento de optarem pelo LD que sua escola 

deverá adotar.  

O Guia de Livros Didáticos: anos finais: língua portuguesa PNLD 2014 apresenta um 

roteiro com os princípios e os critérios segundo os quais as coleções de Língua Portuguesa 

foram avaliadas, tais como estabelecidos pelo Edital de Convocação para Inscrição no 

Processo de Avaliação e Seleção de Obras Didáticas para o Programa Nacional do Livro 

Didático PNLD 2014.  

Dentre os critérios específicos que constam no Edital de Convocação para a área de 

Língua Portuguesa e que estão reproduzidos no Guia do Livro do Didático, convém destacar 

o item em que se especifica que “o ensino de Língua Portuguesa, nos quatro últimos anos do 

novo ensino fundamental, deve organizar-se de forma que garanta ao aluno [...] o domínio das 

normas urbanas de prestígio, especialmente em sua modalidade escrita, mas também nas 

situações orais públicas em que seu uso é socialmente requerido” (BRASIL, 2013:16). 

O roteiro constante no Guia de Livros Didáticos especifica também que o trabalho 

com os conhecimentos linguísticos deve capacitar o aluno para a reflexão “sobre aspectos da 

língua e da linguagem relevantes tanto para o desenvolvimento de sua proficiência oral e 

escrita quanto para a capacidade de análise de fatos de língua e de linguagem”, como é 

possível verificar no quadro abaixo. 
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 Guia do Livro Didático (MEC, 49:2013) 

 

Essa avaliação qualitativa do LD é fundamental, pois esse recurso didático, em muitos 

casos, é o único material de apoio para professores e alunos, constituindo-se assim, relevante 

ferramenta de ensino. É evidente que o professor não precisa nem deve se prender unicamente 

ao livro, este é apenas um ponto de partida, mas, como afirma NEVES (1994:22), “na 

verdade, a real ocorrência dessa consulta a manuais, declarada nos questionários, desmentiu-

se nas entrevistas. Como já se apontou aqui, os professores, na quase totalidade, restringem 

sua fonte de informações ao livro didático em uso” (grifo nosso). 

O próprio Guia do Livro Didático (2013:31) menciona que esse material não deve ser 

visto como um mero “banco de atividades didáticas”, mas, sim, como “um projeto de ensino – 

aprendizagem com pressupostos teórico-metodológicos específicos e, considerando-se o 

conjunto de uma coleção, organizado para atender às demandas do segundo segmento do EF”. 

Ainda sobre o uso do LD, Neves (1994), em sua pesquisa sobre a gramática na escola, 

também observou que “as aulas de gramática consistem numa simples transmissão de 

conteúdos expostos no livro didático. Essa foi a primeira verificação que se fez ao se 

pesquisar a natureza do ensino da gramática nas escolas.”(NEVES, 1994:12). Quanto à 

natureza dessa gramática ensinada, a pesquisa apontou ainda o desconhecimento por parte dos 

docentes da gramática compreendida como o próprio sistema de regras da língua em 

funcionamento. Quanto aos livros didáticos adotados pelos professores, a pesquisa verificou 

que são unânimes em declarar que todas as obras possuem uma extensa parte dedicada à 

análise gramatical, mas que, na maioria das vezes, traz pouca teoria e muitos exercícios. 

Assim a pesquisa também revelou que a grande maioria de professores de ensino fundamental 

e ensino médio (90%) limitam-se à parte gramatical do livro didático.  
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Faz-se necessário, portanto, uma constante análise do conteúdo do LD e das suas 

formas de abordagens, pois de certa forma, conduzirá as práticas pedagógicas, além de ser 

uma fonte de referência para toda a comunidade escolar. Como afirmam Batista, Rojo e Zuñiga 

(2005:1) que 

num país – como o Brasil – de parcimoniosa distribuição do livro, o manual 

didático é um dos poucos gêneros de impresso com base nos quais parcelas 

expressivas da população brasileira realizam uma primeira – e muitas vezes 

única – inserção na cultura escrita. É, também, um dos poucos materiais 

didáticos presentes cotidianamente na sala de aula, constituindo o conjunto 

possibilidades com base nas quais a escola seleciona seus saberes, organiza-os, 

aborda-os. 
 

Considerando a importância desse material didático, o Guia instrui ainda os 

professores de que, ao analisar as coleções, verifique se o material escolhido atenderá: 

 

 

• aos objetivos gerais do ensino de Língua Portuguesa no EF, explicitados por 

documentos oficiais como os PCN e/ou as Diretrizes Curriculares para a educação 

básica, assim como às propostas estaduais e municipais; 

 

• à situação particular em que seu estado ou município se encontra em relação ao novo 

EF (As crianças que ingressarão no sexto ano terão quatro ou cinco anos de 

escolarização anterior? Passaram ou não pelos dois ciclos de alfabetização e 

letramento previstos para os cinco primeiros anos do novo EF?); 

 

• ao projeto didático-pedagógico da sua escola. 

 

 

 

O Guia também orienta que a escolha do LD esteja em consonância com o que é 

exposto nos PCNs. Vale ressaltar que os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 

Portuguesa - PCNLP - não só expõem os pressupostos teóricos que devem fundamentar as 

práticas docentes, mas também apresentam propostas que possibilitam um trabalho diversificado 

com a VL, tais como: 

 

 transcrição de textos orais, gravados em vídeo ou cassete, para permitir 

identificação dos recursos linguísticos próprios da fala;  
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 edição de textos orais para apresentação, em gênero da modalidade escrita, para 

permitir que o aluno possa perceber algumas das diferenças entre a fala e a 

escrita; 

 

 análise da força expressiva da linguagem popular na comunicação cotidiana, na 

mídia e nas artes, analisando depoimentos, filmes, peças de teatro, novelas 

televisivas, música popular, romances e poemas;  

 

 levantamento das marcas de variação linguística ligadas a gênero, gerações, 

grupos profissionais, classe social e área de conhecimento, por meio da 
comparação de textos que tratem de um mesmo assunto para públicos com 

características diferentes; 

 

 análise fatos de variação presentes nos textos dos alunos;[...] (BRASIL, 1998:82-

83) 

 

Em relação à variação linguística, a principal proposta dos PCNs de língua portuguesa 

é que 

[...] o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, particularmente a escrita e o 

padrão de oralidade mais formal orientado pela tradição gramatical, entenda que 

todas as variedades linguísticas são legítimas e próprias da história e da cultura 

humana. Para isso, o estudo da variação cumpre papel fundamental na formação 

da consciência linguística e no desenvolvimento da competência discursiva do 

aluno, devendo estar sistematicamente presente nas atividades de Língua 
Portuguesa. (BRASIL, 1998: 82)  

 
 

Entretanto, apesar dessas orientações, muitos professores ainda não conseguem realizar 

um trabalho pedagógico adequado às propostas apresentadas pelo documento. Santos (2005) 

afirma que 

[...] muitos profissionais de educação desconhecem os pressupostos teóricos que 

norteiam essas linhas e podem tirar conclusões precipitadas das ideias contidas 

nos PCN. Por exemplo, é frequente, entre professores de língua portuguesa 

desatualizados, a concepção de que valorizar a variação linguística significa 

aceitar tudo que o aluno produz, considerar tudo certo, não ensinar gramática e 

deixar o aluno no mesmo ponto em que estava antes de entrar na escola. 
(SANTOS, 2005:177)  

 

 
Ou seja, muitas das proposições dos PCNs não são aplicadas ou porque os docentes as 

desconhecem ou porque não as compreendem corretamente. Conforme Bagno (2013) retrata, os 

cursos de Letras não preparam o professor adequadamente, pouco se discute sobre os PCNs e as 

DCNs, e principalmente sobre as teorias que norteiam tais documentos. O LD, portanto, em seu 

Manual de Apoio ao Professor, pode e deve contribuir para um aprofundamento teórico sobre 

muitos assuntos, inclusive sobre a própria VL, tornando-se assim um material de reflexão para o 

próprio professor.  

Devido à grande influência dos PCNs nos critérios estabelecidos no Edital de 

Convocação para o PNLD, os autores dos livros didáticos, visando à aprovação de suas 
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coleções, buscam seguir de perto suas instruções, o que tem garantido uma melhoria 

considerável na qualidade desse valioso material didático.  

Um dos pontos que merecem destaque é o trabalho realizado com textos nos LD, que 

sofreu grandes mudanças ao longo do tempo, principalmente após a criação dos PCNs de 

língua portuguesa.  

Zilberman aponta que, até o início da década de 1980, só os textos literários eram 

estudados nas aulas de português. A autora informa que  

Os livros didáticos, especialmente quando se constitui a disciplina de 

Comunicação e Expressão, na década de 70, tiveram de responder às novas 

exigências. Mas não mudaram duas concepções básicas:  

1ª) A noção de que a leitura — não necessariamente em voz alta, mas sempre do 

texto literário [...] (ZILBERMAN, 1996, 26) (grifos nossos). 

 

 No entanto os PCNs, no capítulo “Condições para o tratamento do objeto de ensino: o 

texto como unidade e a diversidade de gêneros” (BRASIL, 1998:23), estabelecem que “a 

noção de gênero precisa ser tomada como objeto de ensino” e que, por isso, é “necessário 

contemplar, nas atividades de ensino as diversidades de textos e gêneros, e não apenas em 

função de sua relevância social, mas também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes 

gêneros são organizados de diferentes formas” (BRASIL, 1998:23). Assim os LDs 

abandonam o trabalho exclusivo com os textos literários e passaram a adotar gêneros textuais 

diversificados. 

 

 

4.2 Livros didáticos: Gêneros textuais e Variação linguística 

 

O estudo dos gêneros textuais não é nada novo, pois, como afirma Marcuschi 

(2008:147): “no Ocidente, já tem pelo menos vinte e cinco séculos, se considerarmos que sua 

observação sistemática iniciou-se em Platão”. Da tradição retórica de Platão e Aristóteles aos 

dias de hoje, o tratamento dos gêneros textuais tem sido diversificado, devido às diferentes 

perspectivas teóricas. Marcuschi (2008) cita algumas, entre elas, a perspectiva sócio-histórica 

e dialógica de Bakhtin e a perspectiva sistêmico-funcional de Halliday.  

Marcuschi (2008:155), ao distinguir tipo e gênero textual, apresenta a seguinte 

definição de gênero— que será adotada nesse trabalho. 

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 

recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida 

diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 
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Em contraposição aos tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações 

comunicativas e se expressam em designações diversas, constituindo em 

princípio listagens abertas. Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: 

telefonema, sermão, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem (...). 

 

 

A escolha por gêneros textuais diversificados, além de enriquecerem as obras, que 

ficam cada vez mais atrativas, ao possibilitar o contato do aluno com gêneros presentes no seu 

dia a dia e com outros não tão familiares ao seu universo, também propiciam oportunidades 

ricas para serem trabalhadas em sala de aula. Assim, visto que estão presentes em todas as 

coleções de LDs, os gêneros textuais podem contribuir para um tratamento diferenciado da 

variação linguística em sala de aula, pois o trabalho desenvolvido a partir de um GT pode 

apresentar o emprego de variações próximas e distantes do educando, possibilitando assim a 

ampliação do seu leque de opções e capacitando-o a aproveitar melhor os recursos linguísticos 

que a língua lhe oferece.  

Uma sequência didática instigante de GT, por exemplo, é a do gênero diário, na 

unidade “Registrando o cotidiano”, no livro do sexto ano da coleção Jornadas. port, na qual 

se propõe a leitura de um diário íntimo ficcional — o Diário de um banana, de Jeff Kinney — 

e o diário intimo não ficcional — o Diário de Anne Frank —, que são trabalhados traçando 

um paralelo com o blog pessoal. Essa oportunidade de ler esses vários tipos de relatos 

pessoais agrega conhecimentos e, se trabalhados de forma atrativa, servem como incentivo 

para que os educandos possam escrever seus próprios relatos.  

Propostas de trabalho com os GT como essas são fundamentais para que se 

compreenda os usos das línguas e de suas variações decorrentes de fatores socioculturais, de 

gênero, de idade etc. Marcuschi (2008:151) afirma que “na realidade, o estudo dos gêneros 

textuais é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da 

língua e para as atividades culturais e sociais”.  

Além disso, compreender a intenção principal de um texto, de que forma se estrutura e 

a linguagem empregada colaboram para construção de conhecimentos linguísticos 

significativos, uma vez que “é por meio de textos, orais ou escritos, que os usuários de uma 

língua se intercomunicam”. (ANGELIM; SILVA, 2005:161) 

Desta forma, dada a relevância do assunto, será destinado um item da avaliação do LD 

ao tratamento dado à VL dentro do estudo dos GT, para verificar se a VL está sendo 

vinculada ao gênero estudado e se, assim, o ensino de língua materna está mais próximo ao 

que é orientado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa. 

 No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o que se almeja 

não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a escolha da forma de fala a 



74 

 

utilizar, considerando as características e condições do contexto de produção, ou 

seja, é saber adequar os recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às 

diferentes situações comunicativas: saber coordenar satisfatoriamente o que fala 

ou escreve e como fazê-lo; saber que modo de expressão é pertinente em função 

de sua intenção enunciativa, dado o contexto e os interlocutores a quem o texto 

se dirige. A questão não é de erro, mas de adequação às circunstâncias de uso, de 

utilização adequada da linguagem.  

                                                               (BRASIL, 1998:31).  

 

Vale ressaltar que o presente trabalho não pretende analisar a VL de forma detalhada 

nos gêneros textuais, pois para isso seria necessário um aprofundamento teórico-metodológico 

que daria origem a uma nova pesquisa. Pretende-se, portanto, apenas de forma sucinta, 

estabelecer um paralelo entre os dois temas, constatando de que a forma a abordagem do 

gênero contempla o fenômeno da variação no LD.  

4.3  Análise Preliminar 

 

Como já foi explicado na introdução desse capítulo, quando se decidiu realizar a 

análise preliminar da coleção mais adotada nas escolas públicas brasileiras, tomou-se por base 

os dados do PNLD 2011. Assim utilizou-se como corpus dessa etapa da investigação a 

coleção de livros Português: linguagens. No entanto, para traçar os avanços e entraves no 

tratamento da VL no LD, optou-se por analisar essa mesma coleção em duas edições 

diferentes, começando pela coleção aprovada para o PNLD 2002, a primeira edição em que se 

começou a aplicar as orientações dos PCNs, e a aprovada para o PNLD 2011, por ser a mais 

recente na época. 

 

 Coleção Português: Linguagens (1998) – PNLD 2002 

 

 

 

Essa edição de 1998, aprovada para o PNLD 2002, para 5ª série do Ensino 

Fundamental, destina a Unidade 1 à comunicação e, no 1º primeiro capítulo, apresenta o 

conceito de comunicação e linguagem. 

 



75 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 06) 

 

É feita a distinção entre linguagem verbal, linguagens não verbais e linguagens mistas. Nesse 

momento, o conceito de língua não é apresentado, o que acontecerá somente na parte final do 

capítulo, na seção “A língua em foco”, em que se conceitua língua, contexto linguístico e 

intencionalidade linguística. Interessante notar que o conceito de dialeto, extraído do livro O Guia 

dos Curiosos, aparece num box diferente dos demais conceitos sistematizados, o que transmite a 

ideia de que essa informação é apenas uma curiosidade, não é, portanto, relevante. Nesse primeiro 

capítulo a pluralidade linguística não é mencionada, apenas a língua portuguesa é destacada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 15-16) 
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O capítulo 2 da unidade 1 apresenta os conceitos de código e os elementos da 

comunicação. As variantes linguísticas— esse é o tema da seção “A língua em foco” — são 

introduzidas, com uma tirinha do Chico Bento, conforme é possível observar abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 29) 

 

Na subseção “Construindo o conceito”, cujo título é “As variantes linguísticas”, ao se 

referir ao diálogo entre Chico Bento e Zé Lelé, o texto afirma que as duas personagens fazem 

uso de uma “variante linguística” e explica que esse termo designa “um tipo de português 

falado em certas regiões do país”. Ou seja, os autores cometem um equívoco teórico grave 

tanto no título da subseção quanto na questão 1, confundindo variedades e variantes, pois, 

como bem resume Bagno (2007:57), “uma variedade linguística é o modo de falar a língua 

característico de determinado grupo social ou de determinada região geográfica” e “variantes 

linguísticas são maneira diferentes de dizer a mesma coisa” (grifos do autor). Esse tipo de 

falha já não aparece na coleção de 2009, como se verá mais adiante.  

Essa primeira atividade reforça o que foi constatado na análise dos questionários que, 

quando se trata de variação, a forma mais empregada para “construção do conceito” é 

empregar um texto em que haja uso de variedades linguísticas dialetais, ficando em evidência 

as diferenças regionais. Não se está aqui defendendo que falar sobre os regionalismos não seja 

importante, mas o tema da VL não pode ser limitado a esse tipo de variedade. 
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Na questão 2, é empregada pela primeira vez a expressão “norma padrão”, seguida 

pela oração adjetiva explicativa: “que aprendemos na escola”. 

 

 

 

 

 

 

O tipo de exercício proposto é pouco produtivo, pois apenas a correção pode acabar 

por descaracterizar a fala do personagem, que adaptada à norma-padrão se torna artificial. Em 

outros contextos, esse tipo de atividade, que propõe apenas a reescrita, pode ser de grande 

valor, ser for um pouco além da simples substituição de uma variante por outra, como afirma 

Dionisio (DIONÍSIO; BEZERRA, 2005: 83): 

Mas seria mais eficaz se, ao invés da simples reescritura na norma padrão, fosse 
apresentada ao aluno uma situação em que ele pudesse confrontar as formas do 

padrão com as formas do não padrão e chegar a formular as regras que norteiam 

as variedades da língua, como em:  

 

 

 

 

 

 

(CARVALHO et al. apud DIONÍSIO, 2005:83) 

 

Após essa atividade na segunda subseção, “Conceituando”, os autores apresentam o 

conceito de variantes linguísticas e, novamente, confundem variantes e variedades 

linguísticas, como é possível ver na imagem a seguir: 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 29) 
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Além disso, o livro didático não separa a norma-padrão da norma culta (variedades 

prestigiadas), confundindo a norma-padrão com uma variedade real da língua. 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 30) 

Nesse capítulo, aborda-se também: 

 Linguagem e adequação social;  

 A língua de uso e suas variantes; 

 Língua oral e língua escrita; 

 Língua formal e língua informal; 

 A gíria; 

 A variante linguística na construção do texto; 

 

No último item do capítulo 2 (CEREJA; MAGALHÃES, 1998a:35)— A variante 

linguística na construção do texto —, a atividade proposta apresenta uma canção do Grupo 

Mamonas Assassinas e mantém o mesmo tipo de enunciado da outra descrita acima, 

solicitando ao aluno que identifique e reescreva uma construção que está em desacordo com a 

norma culta.  

 O capítulo destinado à variação termina na subseção “Linguagem e interação” em que 

há dois exercícios. No primeiro, pede-se ao aluno que observe a linguagem empregada em 

uma reportagem da revista Trip College, sendo que no primeiro item o aluno deveria 

identificar as gírias e as expressões do texto próprias da linguagem informal dos jovens; no 

segundo deveria mudar as palavras identificadas no item anterior por outras da norma culta 

que fossem equivalentes; e no terceiro deveria concluir qual das duas linguagens conseguiria 

atingir mais facilmente o público-alvo da publicação. 

 Nos capítulos posteriores, a VL volta aparecer, apresentando mais uma vez uma 

confusão terminológica entre norma culta e norma padrão. Além disso, afirma que somente a 

norma culta segue as “regras gramaticais”, como se as normas populares não possuíssem 

também a sua gramática.  
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(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 149) 

 

O mesmo ocorre nas partes dedicadas à análise gramatical, destaca-se para 

exemplificar o tratamento dado a dois pontos: os pronomes pessoais do caso reto e os tempos 

verbais. 

 Tempos verbais 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 194) 
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 Pronome: 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 140) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 1998a: 141) 

 

 

 Coleção do Livro Português: Linguagens (2009)  

 

 

 

 

 

Prosseguindo com as análises, essa segunda coleção apresenta logo em seu início — 

diferentemente da edição de 1999 —, na parte destinada ao estudo da língua, “A língua em 

foco”, do primeiro capítulo, na subseção “Conceituando”, os conceitos de linguagem e de 

interlocutores e, depois, o conceito de língua, que é definida da seguinte forma ao aluno: 

“Língua é um conjunto de sinais (palavras) e de leis combinatórias por meio das quais as 

pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem” (CEREJA; MAGALHÃES, 
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2009a:30). Nessa mesma unidade, são apresentados o conceito de variedade linguística e a 

questão da adequação linguística. A oralidade/escrita e formalidade/informalidade também 

são estudadas.  

 

Nessa obra, o conceito de dialeto recebe um pouco mais de destaque, aparecendo 

separado do texto sobre pluralidade linguística, o qual é retirado, mais uma vez, do livro O 

guia dos curiosos, como se observa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 44) 

 

O tema da VL é apresentado novamente no 6° ano do ensino fundamental (antiga 5ª 

série), também no capítulo 2 da unidade 1, na subseção “Construindo o conceito”, cujo título, 

dessa vez, é “As variedades linguísticas”. Para abordar o tema, mais uma vez, é usada uma 

tira do Chico Bento. 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 44) 
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Depois das duas perguntas de interpretação, propõe-se uma atividade em que o aluno 

deve substituir algumas palavras que aparecem na tira, caso fale de modo diferente das 

personagens. A atividade vem seguida de uma orientação ao professor em que os autores 

afirmam não terem, com essa atividade, a intenção de corrigir a linguagem empregada, mas 

que os professores poderiam trabalhar “outros casos de desvios da variedade padrão escrita”. 

Segundo o dicionário Aurélio, uma das acepções da palavra desvio é “falha, erro”. Assim a 

afirmação pode levar os professores a compreenderem que essas formas são erros, sim. 

 

 

 

( CEREJA, MAGALHÃES, 2009a: 44) 

Na página seguinte, são apresentados os conceitos de variedades linguísticas, língua 

padrão e língua não padrão. Nessa obra a confusão terminológica permanece, conforme se 

pode verificar em CEREJA; MAGALHÃES (2009a:45) 
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Quanto ao conteúdo gramatical, convém destacar que alguns pontos diferenciais entre 

as variedades são apontados, como no emprego dos pronomes retos e oblíquos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009b:165) 

 

Além disso, um ponto a ser destacado na obra é que a noção de erro foi substituída 

pela de inadequação, pois um texto pode ser inadequado a uma situação linguística e 

adequado à outra.  

Por fim, analisando os enunciados da coleção estudada, as tendências mais marcantes da 

obra foram resumidas da seguinte forma:  

 Dicotomia entre variedade padrão e variedade não padrão. 

 Exercício comparativo entre as variantes linguísticas, que trazem situações de uso, 

porém sem aprofundá-las. 

 Há uma vinculação dos conteúdos gramaticais às variantes linguísticas. 

 Proposta de exercícios do tipo: reescreva, substitua - em que as falas dos personagens 

devem ser passadas para a norma-padrão. 

 

Essa análise preliminar encerra-se com: 

 uma síntese dessas ocorrências em forma de gráfico; 

 alguns exemplos extraídos da obra; 

 uma breve consideração. 
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Ocorrência 01: Dicotomia entre variedade padrão e variedade não-padrão. 

 

Nesse tipo de questão as perguntas são objetivas e visam apenas que o aluno 

identifique a variedade linguística empregada. Geralmente na seção “Produção de texto”, é 

estudado um gênero textual, e sempre é perguntada que variedade é empregada naquele tipo 

de texto, como os exemplos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a:166) 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a:133) 

 

 

Gráfico 14. Dicotomia entre variedade padrão e variedade não padrão 
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Ocorrência 02: Exercício comparativo entre as variantes linguísticas, que trazem situações de 

uso, porém sem aprofundá-las. 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 49) 

 

Gráfico 15. Exercícios comparativos entre as VL 

 

 

Ocorrência 03: Há uma vinculação dos conteúdos gramaticais às variantes linguísticas. 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 195) 
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   (CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 50) 

 

Gráfico 16. Vinculação dos conteúdos gramaticais às variantes linguísticas 

 

 

Ocorrência 04: Proposta de exercícios do tipo “reescreva” e “substitua”, em que as falas 

dos personagens devem ser passadas para a norma-padrão.  

  

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 48) 

 

 

(CEREJA; MAGALHÃES, 2009a: 74) 
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Gráfico 17. Propostas de reescreva e substitua 

 

 

Assim, para a análise das coleções do corpus, além dos critérios estabelecidos com 

base nessa análise preliminar, será utilizado também o roteiro proposto por Bagno no livro 

Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. No capítulo seis 

dessa obra, são apresentados dez tópicos que podem ser usados “como um instrumento de 

crítica e reflexão”(BAGNO,2007:125). Eis a seguir as dez perguntas do roteiro proposto por 

Bagno:  

 

1- O livro didático trata da variação linguística? 

2- O livro didático menciona de algum modo à pluralidade de línguas que existe no 

Brasil?  

3- O tratamento se limita as variedades rurais e/ou regionais?  

4- O livro didático apresenta variantes características das variedades prestigiadas 

(falantes urbanos, escolarizados)?  

5- O livro didático separa a norma-padrão da norma culta (variedades prestigiadas) ou 

continua confundindo a norma-padrão com uma variedade real da língua?  

6- O tratamento da variação no livro fica limitado ao sotaque e ao léxico, ou também 

aborda fenômenos gramaticais?  

7- O livro didático mostra coerência entre o que diz nos capítulos dedicados a variação 

linguística e o tratamento que dá aos fatos de gramática? Ou continua, nas outras seções, a 

tratar do “certo” e do “errado”? 
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23% 

7º ano 
39% 

8º ano 
15% 

9º ano 
23% 

Propostas de reescreva e substitua 



88 

 

8- O livro didático explicita que também existe variação entre fala e escrita, ou 

apresenta a escrita como homogênea e a fala como lugar do erro?  

9- O livro didático aborda o fenômeno da mudança linguística? Como?  

10- O livro didático apresenta a variação linguística somente para dizer que o que  

vale mesmo, no fim das contas, é a norma-padrão? 

Bagno avisa o leitor de que ele deveria ficar à vontade, caso julgasse necessário 

aumentar o questionário. Fazendo uso da liberdade dada pelo autor, criou-se um roteiro, em 

que foram selecionados alguns desses itens e inseridos alguns outros e que servirá para as 

análises que serão o tema do próximo capítulo. 
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5.  ANÁLISE DAS COLEÇÕES – PNLD 2014 

 

Esse capítulo destina-se às análises dos livros didáticos previamente selecionados 

dispostos por título, em ordem decrescente de número de exemplares das coleções distribuídas 

pelo PNLD 2014 – anos finais do Ensino Fundamental, obedecendo assim, à sequência que 

aparece no Gráfico 1. 

Cada item desse capítulo será formado por: 

I – breve descrição da estrutura e organização do livro do aluno; 

II – resumo da avaliação da obra pelo Guia do Livro Didático; 

III – análise do capítulo destinado à variação linguística; 

IV – verificação da adequação da terminologia empregada; 

V – abordagem da VL nos fatos gramaticais; 

VI – verificação da apresentação de variantes fonéticas, morfológicas e sintáticas; 

VII – comparação do espaço dado à norma culta e o dado à norma-padrão; 

VIII – análise da relação estabelecida entre a VL e os gêneros textuais. 

 

5.1 Coleção do Livro Português: Linguagens (Edição 2012) 

A primeira coleção dessa análise é a coleção aprovada para o PNLD 2014, que, como 

já foi dito, foi a mais solicitada pelos professores. 

5.1.1 Descrição da estrutura da obra 

 Quanto à estrutura e organização da obra observa-se: 

Cada volume da coleção organiza-se em quatro unidades temáticas, cada uma com 

quatro capítulos. Os capítulos apresentam as seguintes seções:  

 “Estudo do texto” – abrange seis subseções, nem sempre presentes em todos os capítulos:  

 “Compreensão e interpretação”;   

 “A linguagem do texto”;  

  “Leitura expressiva do texto”;  

  “Cruzando linguagens” (relações entre textos de diferentes linguagens);  

 “Trocando ideias” (propostas de discussão oral);  

 “Ler é prazer” (leitura de fruição, não acompanhada de atividades); 
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 “Produção de texto” – a seção apresenta propostas de produção escrita e oral de diferentes 

gêneros.  

 “Para escrever com” - alguns aspectos da textualidade são trabalhados nessa seção 

(adequação, coerência, coesão, expressividade etc.). 

 “A língua em foco” - trata dos conhecimentos linguísticos e se compõe das subseções:   

 “Construindo o conceito”;   

 “Conceituando”;   

 “Exercícios”;   

 “A categoria gramatical estudada na construção do texto”;  

 “Semântica e discurso” (ampliação da abordagem textual trabalhada no momento 

anterior); 

 “De olho na escrita” cuida de ortografia e acentuação. 

5.1.2 Avaliação do Guia do Livro Didático 

No quadro esquemático do Guia do Livro Didático (BRASIL, 2013:86) são 

apresentadas as seguintes características da obra:  

Quadro 5. Quadro esquemático - Coleção Português: Linguagens 
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5.1.3 Capítulo destinado à variação linguística 

 

No primeiro capítulo da unidade 1 do LD do 6°ano, como nas coleções da análise 

preliminar, na seção “A língua em foco”, parte destinada ao estudo da língua, no subitem 

“Conceituando”, é apresentada a noção de língua adotada pela obra: “Língua é um conjunto 

de sinais (palavras) e de leis combinatórias por meio das quais as pessoas de uma comunidade 

se comunicam e interagem” (CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 28). 

Nessa mesma unidade, no capítulo 2, começa-se a abordar a VL. Primeiramente na 

subseção “Construindo o conceito”, é apresentada ao aluno uma tirinha de Fernando 

Gonsales, como se pode ver abaixo. 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 36) 

 

 Em seguida são propostos quatro exercícios sobre a tira. No primeiro exercício, é 

pedido que se identifiquem as palavras ditas pelo papagaio e que causaram estranhamento à 

personagem e depois se pergunta como a personagem, provavelmente, pronunciaria aquelas 

palavras. Analisando-se as perguntas, pode-se perceber que os autores pressupõem que os 

estudantes já sejam usuários da norma culta e, por isso, não falem assim, pois, caso eles sejam 

falantes de uma variedade não padrão em que as palavras sejam pronunciadas da forma como 

está na tira, não perceberão o humor da história.  
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Bortoni-Ricardo (2004:13) reproduz um trecho do livro Rememórias Dois, de Carmo 

Bernardes, um grande escritor regionalista, em que esse autor relembra suas experiências na 

escola. A respeito desse período de sua vida, o autor afirma 

Entrei numa lida muito dificultosa. Martírio sem fim o não entender nadinha do 

que vinha nos livros e do que o mestre Frederico falava. Estranheza colosso me 

cegava e me punha tonto. 

Já sabia ajuntar as sílabas e ler por cima toda coisa, mas descrencei e perdi a 

influência de ir à escola, porque diante dos escritos que o mestre me passava e 

das lições marcadas nos livros, fiquei sendo um quarta-feira de marca maior. 

Alívio bom era quando chegava em casa. 

 

 No trecho acima, é possível perceber que Bernardes não se sentia bem na escola, pois 

não reconhecia nela a sua variedade linguística. Assim é preciso se ter muito cuidado para não 

abordar a VL em sala de aula de modo a constranger os alunos detentores de variedades 

estigmatizadas. 

Além disso, no primeiro quadro da tira, a personagem diz: “Nossa! Ele fala tudo 

errado!”, o que reforça a noção de “certo” e “errado”, ideia que não é desconstruída pelos 

autores ao longo da explanação do assunto e, como afirma Bortoni-Ricardo (2004:37), “erros 

de português são simplesmente diferenças entre variedades da língua” (grifo da autora). 

O conceito de variação linguística é apresentado em seguida, na subseção 

“Conceituando”.   

 (CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 37) 

Após a definição do que são variedades linguísticas, visualiza-se um quadro, retirado 

novamente do livro O guia dos curiosos, sobre a diversidade linguística no Brasil e no 

mundo, como se pode ver a seguir. 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 37) 

 

 No entanto, os autores apenas citam a existência de 195 línguas indígenas e 

simplesmente ignoram as cerca de 30 línguas alóctones existentes no país. A esse respeito, 

Oliveira (2013) estabelece que  

No nosso caso, produziu-se o conhecimento de que no Brasil se fala o português, 

e o desconhecimento de que muitas outras línguas foram e são igualmente 

faladas. O fato de que as pessoas aceitem, sem discutir, como se fosse um fato 

natural, que o português é a língua do Brasil foi e é fundamental, para obter 

consenso das maiorias para as políticas de repressão às outras línguas, hoje 

minoritárias. 
Para compreendermos a questão é preciso trazer alguns dados: no Brasil de hoje 

são falados por volta de 200 idiomas. As nações indígenas do país falam cerca de 

170 línguas (chamadas de autóctones), e as comunidades de descendentes de 

imigrantes outras 30 línguas (chamadas de línguas alóctones). Somos, portanto, 

como a maioria dos países do mundo — em 94% dos países do mundo são 

faladas mais de uma língua — um país de muitas línguas, plurilíngue. 

  

 Na página subsequente, aparece um subitem denominado “Norma-padrão e variedade 

de prestígio”, em que é apresentada a parte teórica destinada à VL. Nesse ponto, os autores 

esclarecem que “a língua está sempre em mudança”, no entanto limitam-se às mudanças 

lexicais e ortográficas, pois afirmam que “palavras novas surgem a todo instante” e “com a 

internet, até mesmo a forma de escrever as palavras tem se modificado”. 

Há uma falha também, quando, ao se definir a norma-padrão, estabelece-se que “para 

evitar que cada um use a língua à sua maneira, em todo o mundo existem especialistas que 

registram, estudam e sistematizam o que é a língua de um povo em certo momento, o que dá 

origem à norma-padrão, um espécie de lei que orienta o uso social da língua” (CEREJA: 

MAGALHÃES, 2012a: 38) (grifo nosso). Como já foi observado no primeiro capítulo desse 

trabalho, os gramáticos não registram nem estudam os usos de uma língua para a 
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sistematizarem e então definirem a norma-padrão de uma língua, ela é “um conjunto de regras 

inflexíveis dos puristas, dos gramáticos retrógrados, sempre contrários a inovações e 

defensores de um desarticulado sistema idiomático, simples mosaico de formas e construções 

colhidas em épocas diversas do passado literário” (CUNHA, 1976:25). 

Como afirma Bagno (2013:61) 

 

a norma-padrão não faz parte do continuum de variedades linguísticas reais, 

efetivamente faladas em uma comunidade. Na pesquisa sociolinguística, só 

podemos rotular um modo de falar como língua, variedade ou dialeto quando é 

possível identificar empiricamente um grupo social que de fato fale essa língua, 
variedade ou dialeto. Ora, ninguém no Brasil efetivamente fala a norma-padrão, 

não existem “falantes do padrão”, embora os livros didáticos insistam em dizer 

que sim... 

 

É o que também afirma Milroy (BAGNO; LAGARES, 2011:69): “[as normas-padrão] 

não são vernáculos, e ninguém as fala exatamente; a ideologia do padrão decreta que o padrão 

é uma ideia na mente [...], uma variedade que nunca é perfeitamente nem consistentemente 

realizada no uso falado”. 

No parágrafo seguinte, os autores se contradizem ao afirmar que “a norma-padrão não 

existe como língua de fato, pois ninguém fala português em norma-padrão em todos os 

momentos da vida.”  

Em seguida, é exposto o seguinte quadro: 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 38) 

 

Nesse quadro, assim como no restante do capítulo, os autores não mencionam as 

outras normas existentes no português brasileiro, o que se pode considerar um retrocesso visto 

que na edição de 2009, vista anteriormente, era citada a língua não padrão. 
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O livro expõe na mesma página um box intitulado “Acesso às variedades de prestígio: 

questão de cidadania, em que é afirmado que “ter acesso às variedades linguísticas 

prestigiadas socialmente e saber se expressar por meio delas tem sido um privilégio de 

poucos, mas é um direito de todo o cidadão”, o que é um dos pontos positivos da apresentação 

do assunto. 

 

Ressaltam-se ainda os subitens “Variação linguística e preconceito social” e “Falar 

bem é falar adequadamente” em que aparece mais uma contradição. No primeiro, os autores 

asseguram que “mesmo que uma variedade seja bastante diferente da norma-padrão, ela será 

boa se permitir aos seus falantes se comunicar e interagir entre si de modo eficiente” 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 38) (grifo nosso). Como já afirmado anteriormente, não 

existem dialetos melhores ou piores e é justamente isso o que Castilho (CASTILHO apud 

TRAVAGLIA 2009:63) afirma “na verdade não há Português certo ou errado: todas as 

variedades são igualmente eficazes em termos comunicacionais nas situações de uso esperado 

e apropriado”. Assim como não existe português certo ou errado também não existe variedade 

boa ou ruim.  

No entanto, no segundo subitem, há a seguinte conclusão “todas as variedades 

linguísticas têm seu valor e sua importância. Mas saber usar bem uma língua significa saber 

empregar a variedade linguística mais adequada a cada situação” (CEREJA: MAGALHÃES, 

2012a: 39). 
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A coleção, como nas edições anteriores, continua usando uma história do Chico Bento 

para apresentar a VL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 40) 

 

Ainda nesse mesmo capítulo, na parte intitulada “Escolaridade e classe social”, os 

autores usam como exemplo a tirinha do início da seção, em que aparecem palavras de 

variedades estigmatizadas. A respeito dessas variantes, dizem apenas que elas são “um 

exemplo das variações ocasionadas pelo baixo grau de escolaridade: o emprego de 

“bicicreta”, “cocrete” e “cardeneta” é comum entre pessoas que frequentaram pouco ou não 

frequentaram a escola.”(CEREJA: MAGALHÃES,2012a:40). Ou seja, não é citado que 

ocorrem variantes mesmo nas normas urbanas de prestígio e, apesar de o título do item falar 

em classe social, esse fator não é mencionado na explicação, o que pode levar o aluno ao 

entendimento errôneo de que pobreza e baixa escolaridade são sinônimos. 

Para exercitar os conceitos apresentados nesse capítulo, são propostos dois exercícios: 

um com a letra da música Saudosa Maloca, de Adoniram Barbosa, e outro com o texto 

Pechada, extraído da revista Nova Escola. Tanto nesses exercícios quanto no quadro sobre 

palavras e expressões nordestinas que é apresentado na sequência o trabalho com a VL é 

reduzido ao plano lexical e, ao selecionar apenas textos em que se verificam regionalismos e 

dialetos estigmatizados, induz o aluno ao falso entendimento de que não ocorre variação na 

norma culta. 

Na última seção do capítulo 2, são listadas diferenças lexicais entre o português 

brasileiro e o português lusitano. 
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5.1.4 Terminologia empregada 

 

Os autores, ao longo dos quatro volumes, mantêm a distinção feita no capítulo 

dedicado à VL entre norma-padrão e norma culta, mas, a todo momento associam norma-

padrão à formalidade e tudo que se diferencia dela — inclusive a norma culta —à 

informalidade ou coloquialidade. É o que se nota na definição sobre o uso das perífrases 

verbais no pretérito mais-que-perfeito e nos futuros do presente e do pretérito. 

 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 247-248) 
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Segundo a explicação dada pelos autores, o pretérito mais-que-perfeito em sua forma 

composta só passou a ser usado nos dias de hoje e na linguagem coloquial. Não é o que se 

pode notar no seguinte trecho do conto O Espelho, de Machado de Assis (1997:29): “Quando 

os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas” (grifo nosso). 

Como esclarece Bagno (2013:78-79) 

Quando se usa a terminologia norma culta, como nos estudos do projeto NURC, 

o que está em jogo é a variação social da língua, isto é, as diferenças que a língua 
apresenta de acordo com variáveis sociais como classe econômica, grau de 

escolarização, idade, sexo, ambiente rural ou urbano etc. Quando se usa, por 

outro lado, a escala da formalidade (ou do monitoramento) para avaliar 

determinado uso da língua, o que está em jogo é a variação estilística. A variação 

social diz respeito a comunidades de fala, a grupos sociais, enquanto a variação 

estilística diz respeito ao uso individual, às modulações que cada pessoa faz em 

sua produção verbal de acordo com o contexto de interação em que se encontra. 

[...] 

É uma falácia, portanto — um erro teórico grosseiro —, definir a norma culta ou 

mesmo a norma-padrão como “linguagem formal”.  
 

 

5.1.5 A abordagem da VL nos fatos gramaticais 

 

 Os autores se referem à VL somente no livro do sexto ano, no capítulo sobre o 

assunto. Nas explicações dos fenômenos gramaticais, são somente apresentadas as prescrições 

da gramática normativa. As outras normas da língua, não são sequer citadas a título de 

exemplo. 

Há apenas uma pequena menção à variação, no capítulo 1 da unidade 4 do volume do 

sexto ano. Após a apresentação de uma tabela com os pronomes pessoais retos e oblíquos, que 

traz apenas a relação habitual dos pronomes admitidos pela gramática tradicional, é exibido 

um quadro com o título “Contraponto”.  Nele os autores explicam que “atualmente, alguns 

especialistas defendem a inclusão de você, vocês e da expressão a gente entre os pronomes 

pessoais” (CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 196) (grifos dos autores). No entanto, em 

nenhum outro momento — a expressão “a gente” não é citada nem mesmo nos exemplos 

dados no box —essas formas são incluídas no rol de pronomes retos. 
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(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 196) 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012b: 176) 

 

 

5.1.6 Apresentação de variantes fonéticas, morfológicas e sintáticas 

 

 No capítulo destinado à variação, assim como no restante da coleção, não há 

explicação dos níveis da língua em que a variação pode ocorrer e os exemplos se limitam à 

variação lexical e à alterações na ortografia. 
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(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 41) 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012a: 47) 
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5.1.7 Abordagem da norma culta versus abordagem da norma-padrão 

 

Os autores, como se nota no item 5.1.3, distinguem bem claramente norma-padrão e 

norma culta no capítulo dedicado à VL, mas, ao longo de todos os livros da coleção, as 

variedades cultas da língua são ignoradas e só a norma-padrão é estudada, contrariando assim 

o que preconiza o Edital de Convocação, o qual estabelece que o ensino de LP para garantir 

ao educando pleno acesso ao mundo da escrita se deve pautar no “estudo das normas urbanas 

de prestígio na perspectiva da variação linguística” (BRASIL, 2013:49). 

Um exemplo disso é o capítulo dedicado à regência verbal em que, como os autores 

mesmo salientam, os casos apresentados seguem “as prescrições da gramática normativa”. 

São descritas, por exemplo, as regências dos verbos esquecer e lembrar. 

 

 

(CEREJA: MAGALHÃES, 2012d: 208-209) 

 

Na explicação do tópico, não aparece nenhuma menção ao fato de, mesmo na norma 

culta, haver a mistura de regências. No entanto, como aponta Neves (2011:41), mesmo nas 

variedades prestigiadas no Brasil atualmente, ocorrem construções como “Não se esqueça que 

você comeu do bom e do melhor” e “Não esqueça também de mandar cortar”, exemplos 

retirados pela autora de textos de revistas e livros escritos na modalidade culta da língua. 
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5.1.8 Abordagem da VL no trabalho com os gêneros textuais 

 

A coleção trabalha com gêneros textuais diversificados, sempre relacionados ao tema 

de cada unidade. Na coleção do 9º ano, por exemplo, o tema é valores e, a partir desse tema, 

são apresentados textos de diversos gêneros que abordam esse assunto. No primeiro momento 

é feito o estudo do texto, mas é na seção “Produção de texto” que as características de cada 

GT são exploradas mais a fundo. Na unidade abaixo, o gênero em destaque é a reportagem. 

Antes do texto que será analisado, há uma pequena introdução relembrando outros GTs 

trabalhados e que estão relacionados ao GT que será abordado. “Dos gêneros jornalísticos, 

você já conheceu a notícia oral e a impressa, a entrevista oral e a impressa, a carta de leitor, a 

carta-denúncia. Nesse capítulo e no seguinte, você vai conhecer a reportagem.” (CEREJA: 

MAGALHÃES, 2012d: 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Como é possível constatar, o trabalho com GT é progressivo, perpassa toda obra. No 

entanto, ao relacionar o gênero trabalhado e a VL, há poucas perguntas e são sempre as 

mesmas, restringindo-se em sua maioria à identificação da variedade linguística que é 

utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na seção “Agora é a sua vez”, sempre se pede ao aluno que crie um texto naquele GT 

estudado, nessa parte sempre é mencionada a linguagem que se deve adotar na redação do 

gênero proposto. No caso da reportagem: “Escrevam em linguagem objetiva e direta e 

empreguem a variedade linguística de acordo com a norma-padrão”. (CEREJA: 

MAGALHÃES, 2012d: 20) 
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5.2 Coleção Projeto Teláris - Português  

5.2.1 Descrição da estrutura da obra 

Cada volume da coleção se organiza em quatro unidades, assim compostas:  

 “Apresentação”- mostra os objetivos da coleção;  

 “Conheça seu livro de língua portuguesa”- expõe as seções que compõem os volumes;  

 “Sumário” - indica os capítulos e as seções que compõem cada unidade;  

 “Introdução” - aborda temas variados a respeito da língua, como a origem do 

português e o léxico recebido de outros idiomas.  

 

Cada unidade é iniciada por um: 

 “Ponto de partida”, com uma breve ativação de conhecimentos prévios sobre o 

tema dos textos;  

 em seguida, os dois capítulos da unidade são estruturados em torno de um 

gênero principal; 

 “Ponto de chegada”, com uma proposta de produção de texto relacionada ao 

trabalho desenvolvido nos dois capítulos.  

 

As seções de cada capítulo apresentam em geral:  

 “Abertura”, com ativação de conhecimentos prévios;  

 “Leitura”, com o texto a ser estudado;  

  “Interpretação do texto”, subdividida em “Compreensão”, “Linguagem do 

texto” e “Construção do texto”; “Prática de oralidade”, com as subseções “Um 

bom debate” e “Outras práticas”;  

 “Ampliação de leitura”, com as subseções “Outras linguagens” 

(multimodalidade) e “Conexões” (intertextualidade);  

 “Língua: usos e reflexão”, que aborda conhecimentos linguísticos e  

gramaticais; 

  “Produção de texto”, que engloba textos escritos e orais;  

 “Outros textos do mesmo gênero”; 

  “O que estudamos neste capítulo”; e 
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  “Hora de organizar o que estudamos”, que apresenta um mapa conceitual dos 

conhecimentos estudados e que, em geral, acompanha a interpretação de textos 

e os estudos linguísticos. 

 

5.2.2 Avaliação do Guia do LD 

         Quadro 6. Quadro esquemático - Coleção Projeto Teláris - Português 

 

(BRASIL, 2013:101) 

Segundo o Guia do Livro Didático (BRASIL, 2013:104) o eixo de conhecimentos 

linguísticos está devidamente articulado com o da leitura.   

Os estudos linguísticos e gramaticais baseiam-se, sobretudo, nos textos do eixo 

de leitura. De modo geral, o ensino de conhecimentos linguísticos estimula a 

reflexão e a construção dos conceitos abordados, tomando trechos dos textos 

lidos como exemplo ou inserindo  outros  textos.  Os aspectos linguísticos 
analisados são, portanto, vinculados às escolhas de linguagem realizadas pelos 

autores. Observa-se, porém, momentos em que as atividades não se encontram 

bem contextualizadas, distanciando-se das situações de uso. (grifo nosso) 
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5.2.3 Capítulo destinado à variação linguística 

  

 Essa coleção, tal como a anterior, Português: Linguagens, trata a VL no LD do 6º ano, na 

unidade I do capítulo 2. Na introdução dessa unidade, é apresentado o tema “Língua e 

diversidade cultural”, como se observa abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a:10-11) 

Com a letra do samba-enredo Aquarela do Brasil, as autoras introduzem o tema da 

diversidade linguística e afirmam “A diversidade que caracteriza nosso país também se 

apresenta nos usos que fazemos da língua. Cada povo vai adicionando à nossa língua termos e 

expressões próprias da região em que vive” (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 

12). Em seguida, citam em um quadro alguns exemplos de variação lexical, conforme se 

transcreve a seguir:  
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 12). 

A introdução dá o tom dessa obra, que irá privilegiar a oralidade, com contos da 

tradição oral, como “causo”/conto (cap.1), conto popular em verso e conto popular em prosa 

(cap.2). Constata-se, então, que, apesar de começar o tratamento da VL pelas tradicionais 

diferenças regionais de vocabulário, a obra inova ao escapar do lugar-comum ocupado pelas 

tirinhas de Chico Bento, propondo que os alunos ouçam e cantem o samba-enredo que faz 

uma viagem pelas regiões do Brasil e compara o País a uma aquarela de diferentes cores e 

paisagens.  

Em seguida, a atividade sugerida compõe-se de algumas perguntas que, se bem 

exploradas, podem auxiliar o professor no reconhecimento das variedades empregadas por 

seus alunos, pois por meio das perguntas: “E onde você nasceu? Como é a região onde 

mora?” (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a:11), é possível realizar um 

levantamento de dados da variedade trazida por cada aluno. 

Ao tratar das diferenças do Português do Brasil e do Português de Portugal sugere uma 

reflexão, seguida de um exercício de reescrita, como se pode conferir em seguida: 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 12) 
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Na sequência estudam-se os temas “língua e linguagem” e “linguagem verbal e não 

verbal”. Ao encerrar essa introdução à VL, as autoras esclarecem que “Estudar a língua 

significa também ter presente a ideia de que, em um país como o nosso, as diferenças de uso 

fortalecem a noção de diversidade cultural, que é uma das características do povo brasileiro. 

Neste livro você vai estudar a língua portuguesa de uso” (BORGATTO; BERTIN; 

MARCHEZI, 2012a: 15).  

Na sequência do primeiro capítulo da obra “contos da tradição oral”, na seção: 

“Linguagem do texto” é proposta a seguinte atividade: 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 24) 

A atividade traz, portanto, uma proposta comparativa entre a linguagem formal e 

informal e chama a atenção dos alunos para a diferença de estilos que ocorre de acordo com 

os gêneros.  O mesmo acontece na segunda questão: 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 25) 
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Diferentemente da coleção anterior, que apenas solicita aos alunos que, sem refletirem, 

reescrevam algum trecho na norma-padrão, criando situações artificiais de redução de uso da 

VL, nessa atividade, o aluno é instado a perceber as reduções fonéticas no seu cotidiano. 

Na mesma página, no exercício 6, como se comprova a seguir, antes do enunciado da 

questão há um quadro no qual se explica a diferença entre linguagem formal e informal. 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 25) 

 

 No entanto pode-se verificar uma certa generalização nessas afirmações: nem sempre 

em jornais e revistas se usa a linguagem formal assim como nem sempre entre familiares se 

usa a linguagem informal. Há situações que exigem uma linguagem mais formal e outras que 

exigem uma mais informal, portanto, não se deve rotular. Atualmente, por exemplo, há vários 

jornais, como o Meia Hora e o Expresso, que usam recorrentemente a linguagem informal 

com o objetivo de se aproximar dos leitores. 
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No item “Língua: usos e reflexão”, o conceito de variedade linguística é efetivamente 

abordado. Esta coleção, diferentemente da anterior, começa a abordagem do tema a partir da 

situação comunicativa, que é explorada logo nos primeiros exercícios, propondo-se a 

comparação entre dois textos novamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 30) 

 

O que prevalece nesse primeiro momento é a distinção entre linguagem formal e 

informal, de modo que, somente no segundo item, a variação regional é destacada, com a 

canção “Cuitelinho”: 
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                                              (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a:32) 

 

Mais uma vez a VL é abordada por meio de um texto que apresenta o dialeto 

caipira, mas que, diferentemente de outras coleções, reproduz uma variedade autêntica do 

interior de Minas Gerais, como informa o próprio LD. 
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A proposta do exercício 1 é : 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 33) 

 

Como já observado anteriormente, o enunciado dessa atividade é inadequado, pois 

as autoras estão pedindo que se passe a letra da música para a linguagem formal, quando, na 

verdade, desejam que se faça a mudança para a norma-padrão. Como afirma Bagno 

(2013:79), 

A (in)formalidade de uma situação não se vincula exclusivamente ao emprego 

(ou não) de formas gramaticais normatizadas ou de uma pronúncia “culta”: há 

muitos outros elementos verbais e não verbais que colaboram para conferir maior 
ou menor formalidade a um evento comunicativo. 

 

No segundo exercício sobre a música Cuitelinho, é pedido ao aluno que releia dois 

trechos da letra da canção em sua forma original e leia os mesmo dois trechos reescritos na 

norma-padrão (que no exercício é chamada novamente de linguagem formal). Na orientação 

dada ao professor no manual didático, são expostas e explicadas as variações fonéticas e 

sintáticas que aparecem nos trechos analisados. 

  (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 33) 
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O exercício 5, da mesma página, também aborda a variação fonética. 

 

 (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 33) 

Como nas demais coleções, a variação lexical também é abordada, mas sem ênfase. 

 

  (BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 33) 
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Na página 34, há a apresentação da variação social da língua, no entanto o tema é 

tratado de forma extremamente superficial: há apenas a apresentação de uma tira sobre a qual 

são feitas duas perguntas. Ou seja, a variação social da língua não recebe o tratamento que o 

Edital de Convocação do LD determina: “considerar e respeitar as variedades regionais e 

sociais da língua, promovendo o estudo das normas urbanas de prestígio nesse contexto 

sociolinguístico” (BRASIL, 2013:19). 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 34) 

 

Ainda na página 34, há um quadro resumindo o que foi exposto na unidade no qual, 

novamente, o destaque é dado para as diferenças entre linguagem formal e linguagem 

informal. Entre as características atribuídas à primeira verificam-se “variedade eleita como 

padrão” e “segue as regras da gramática normativa”, já entre as características da segunda 

aparece “é mais influenciada por fatores como: idade, região, profissão, grupo social a que o 

falante frequenta”. Ou seja, há uma confusão total entre norma-padrão, variação regional, 

variação social e variação estilística. 
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 34) 

5.2.4 Terminologia empregada 

 No segundo capítulo da unidade 1 do livro do sexto ano, na subseção “Linguagem do 

texto”, há uma exposição sobre variedades linguísticas, que está reproduzida a seguir. 
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 47-48) 

 

 Como se pode facilmente perceber, há uma mistura de conceitos: norma-padrão — 

que é chamada erroneamente de variedade-padrão, pois, como já visto, o padrão não é uma 

variedade da língua — é considerada sinônimo de linguagem formal; e norma não padrão é 

considerada sinônimo de linguagem informal. Assim a variação social, que se refere às várias 

comunidades de falantes existentes em uma sociedade, e a variação estilística, que diz respeito 

unicamente aos usos que cada indivíduo faz dos recursos linguísticos que possui, são 

confundidas, o que é uma falha teórica grave. Além disso, a associação entre “variedades 

populares” e linguagem informal e entre norma-culta e linguagem formal, só reforça o 

preconceito linguístico. Sobre esse tipo de confusão conceitual, Bagno (2013: 122) afirma que 

 

Sabendo que o tradicional discurso com base no erro não é mais aceito nos 

estudos pedagógicos e linguísticos, a maioria dos livros didáticos que analisamos 
recorrem, para substituí-lo, à noção de “informalidade”. Tudo o que escapa da 

“norma-padrão” ou “norma-culta”, mas que ocorre na língua viva, é atribuído à 

informalidade (ou a seus supostos sinônimos: linguagem coloquial” ou, de forma 

bem preconceituosa, “linguagem popular”. 
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5.2.5 Abordagem da variação nos fenômenos gramaticais 

 

 Na apresentação de alguns tópicos gramaticais, as autoras apresentam, além das regras 

da gramática normativa, variantes da norma culta e das normas não-padrão, o que propicia ao 

aluno uma visão mais ampla das normas existentes na língua. No entanto, o que poderia ser 

um fator positivo para o combate ao preconceito linguístico, muitas vezes é anulado pela 

recorrente confusão feita em todos os volumes da obra entre variação social e variação 

estilística. 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012c: 183) 

 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012b: 95) 
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012b: 245) 

 

 

5.2.6 Apresentação de variantes fonéticas, morfológicas e sintáticas 

 

 Embora não haja em nenhum ponto da coleção uma explicação formal dos níveis da 

língua em que a variação pode ocorrer, há alguns exercícios que abordam a variação em todos 

os níveis. Contudo os exercícios sobre variação lexical ainda são os mais presentes. 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 57) 
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 12) 

 

5.2.7 Abordagem da norma culta versus abordagem da norma-padrão 

 

 Os exercícios para aquisição da língua-padrão são, sem dúvida, predominantes em 

toda a coleção. Contudo esta não é a única norma a ser trabalhada, outras variedades, 

inclusive a norma-culta, são também expostas, embora não se empregue essa terminologia nos 

livros da coleção analisada.  
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 148) 

 

Conforme se comprovou, a grande confusão presente em toda a obra entre norma-

padrão e linguagem formal e entre normas não-padrão e linguagem informal prejudica o 

desenvolvimento do trabalho com variação. Sobre esse tratamento Bagno (2013:122) afirma: 

 
A “informalidade serve antes de mais nada, como vala comum aonde são 

despejados todos os fenômenos ocorridos no português brasileiro nos últimos 

séculos e responsáveis pela transformação da nossa língua no sistema linguístico 

diferente do português europeu, como propõem inúmeros trabalhos científicos 

baseados em teorias linguísticas contemporâneas [...] 

 

 

 

 

5.2.8 Abordagem da VL no trabalho com os gêneros textuais 

 

 

Segundo a própria avaliação do Guia do Livro Didático, um ponto forte da obra está 

na diversidade dos gêneros textuais. No início de cada unidade, um gênero textual é 

introduzido, com um pequeno texto sobre o tema, na página o lado é feita uma pergunta e 

tem-se assim o “Ponto de Partida”.    
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 16-17) 

 

As perguntas: “Você conhece alguma história que seja engraçada, estranha ou 

incomum, e que vale a pena ser contada? Por que será que gostamos de contar e ouvir 

histórias?” servem como sensibilização para os gêneros que serão estudados na unidade. 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012b: 32) 
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Há sempre um esquema que visa a organizar o assunto, nele são resumidas as 

principais características de cada matéria. Nesses esquemas, nem sempre as características da 

linguagem relacionada àquele gênero estão presentes. 
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(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 24) 

 

No entanto, quando são descritas, não se restringem a simples dicotomia 

linguagem informal e formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a:79) 
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Nas atividades propostas, é possível encontrar ainda nas atividades sobre a linguagem 

do texto questões, como a número 3 da atividade abaixo, que solicitam a passagem da 

linguagem formal para informal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(BORGATTO; BERTIN; MARCHEZI, 2012a: 199) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

5.3 Coleção Vontade de Saber Português  

5.3.1 Descrição da estrutura da obra 

A estrutura dos volumes é igual em toda a coleção: São seis unidades, cada uma com  

dois  capítulos  constituídos  de  seções  para  os  quatro  eixos  de  ensino:  

 “Leitura 1” e “Leitura 2” são acompanhadas de “Estudo do texto”; 

 “Interação  entre  os  textos” promove  um  diálogo  entre  textos,  já  analisados  ou  

não; 

 “Ampliando a linguagem” traz informações complementares, exemplos e questões 

sobre o assunto abordado e pode apresentar uma subseção intitulada “Praticando”; 

 “Produção escrita”; 

 “Produção oral”; 

 “A língua em estudo” aborda conteúdos gramaticais por meio de exemplos extraídos 

de textos que não compõem a coletânea de leitura, mas têm relação com a temática e 

o gênero explorado.  

 Além disso, o eixo dos conhecimentos linguísticos também está contemplado na 

seção “Ampliando a linguagem”, ou no final das unidades, na seção “A língua em 

estudo”.  

5.3.2 Avaliação do Guia do Livro Didático 

Quadro 7. Quadro esquemático - Coleção Vontade de Saber Português  

 

 

 

 

 

         

  (BRASIL, 2013:116) 
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Além disso, o Guia do Livro Didático (BRASIL, 2013:116) destaca: 

O eixo de conhecimentos linguísticos tenta se voltar para alguma reflexão sobre 
os fatos linguísticos, apesar de a perspectiva adotada, com frequência, ser a da 

gramática normativa, e o domínio de uma metalinguagem o objetivo último 

dessa reflexão. Proporciona-se, nas atividades, uma prática indutiva: da 

observação do fato contextualizado para a construção de conclusões, com a 

nomeação ou definição do fato observado.  

 

5.3.3 Capitulo destinado à variação linguística 

Na obra, o estudo da VL encontra-se dividido em dois capítulos, sendo que um se faz 

parte do LD do sexto ano e outro do sétimo. A primeira parte do estudo encontra-se logo no 

primeiro capítulo, cujo tema é “Como eu me comunico”, do volume do sexto ano.  No 

entanto, antes de introduzir o assunto, são trabalhados os conceitos de linguagem verbal e não 

verbal e de formalidade e informalidade. 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 8-9) 

 

 



126 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 22) 

 

Segundo o texto, em uma situação de comunicação mais formal, a linguagem é 

marcada “por frases bem elaboradas”. Baseando-se nessa afirmação, pode-se supor, então, 

que nas situações informais de comunicação, as frases são mal elaboradas, carentes de 

sentindo. 

Na página 27 do mesmo capítulo, na seção “A língua em estudo”, são abordadas a 

língua e suas variações, a gíria e a variação regional. 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 27) 

Como as demais obras, o estudo da VL começa pela variação regional. O personagem 

em cena dessa vez é Zé Pequeno. A tira apresentada é bem parecida com uma tira do Chico 
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Bento, que consta na coleção Português: Linguagens (1998), exposta na análise preliminar. 

Em ambas as tiras o humor é causado pela polissemia das palavras “rede”, na tira de Zé 

Pequeno, e “manga”, na tira de Chico Bento, ou seja, o humor não tem relação direta com o 

emprego das variedades linguísticas.  Assim essas coleções partem da utilização de tirinhas 

em que os personagens empregam a “variedade rural” para abordar a VL, no entanto 

atividades como essas podem acabar por induzir a condutas equivocadas sobre o tema, como 

expõe Bortoni-Ricardo (2004:38) “O professor identifica ‘erros de leitura’, isto é, erros na 

decodificação do material que está sendo lido, mas não faz distinção entre diferenças dialetais 

e erros de decodificação na leitura, tratando-os todos da mesma forma”. 

 

 

 

 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 27) 

 

Conforme se vê no quadro acima, as autoras constatam que “Zé Pequeno usa uma 

forma de falar empregada principalmente no dia a dia, em situações informais e com pessoas 

com quem se tem intimidade e afinidade” e, no manual do professor, fazem a seguinte 

observação “se necessário, explique aos alunos que a linguagem utilizada por Zé Pequeno é 

uma variação regional”. Entretanto essas afirmações demonstram uma confusão entre a 

representação escrita das palavras ditas pela personagem e suas ortografias oficiais. Como 

observa Bagno (2013:87), “se observarmos a fala de Chico Bento, nela encontramos as grafias 

[...] que são meras tentativas de representar traços fonéticos presentes na fala de todos os 

brasileiros, de qualquer região do país e de qualquer estrato social”. E, como afirmam os 

próprios PCNs de língua portuguesa, “a escrita de uma língua não corresponde a nenhuma de 

suas variedades, por mais prestígio que uma delas possa ter” (BRASIL, 1998:31). 

Na verdade, as únicas diferenças reais que se podem notar na variedade empregada 

pela personagem é a negação pós-verbal e a falta de concordância entre o sujeito nóis e o 

verbo usa. No entanto atribuir essas variantes ao dialeto caipira é um posicionamento 

equivocado, pois pesquisas como a de Seixas, Alkmim e Chaves (2012:272) mostram que a 
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frequência da negação pós-verbal nesse dialeto é mínima e, além disso, a não concordância do 

sujeito com o verbo não é uma característica exclusiva desse tipo de variedade, está 

relacionada à baixa escolaridade dos falantes. Assim é totalmente inadequado usar esse tipo 

de material para abordar de maneira clara, eficiente e livre de preconceitos a variação 

diatópica. Como constata Bagno (2013:85),  

O problema, repito, não está nas opções feitas por Maurício de Souza [nesse 

caso, por Antonio Cedraz] e sua equipe no momento de representar a fala de 
simpáticos moradores do meio rural [...]. O problema é querer transformar essas 

revistinhas em material pedagógico para a abordagem da variação linguística. O 

desenhista não tem nenhuma obrigação de representar fielmente a fala de seus 

personagens, até porque uma representação cem por cento fiel só poderia ser 

feita por meio de transcrições fonéticas detalhadas, o que tornaria as revistas 

ilegíveis! 

  

Na página 28, é trabalhado e depois resumido o conceito de gíria.  

 Na página seguinte, antes de se definir o conceito de variedade regional, são propostos 

exercícios sobre um trecho de um poema de Catulo da Paixão Cearense.  
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(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 29) 

 

Como se pode notar, no exercício 4, pede-se ao aluno que retire do poema palavras 

típicas da variedade regional do sertão do Nordeste, contudo a maioria das respostas sugeridas 

ao professor são palavras grafadas de forma a imitar a fala. Ou seja, mais uma vez se 

confunde a tentativa de representação escrita dos sons de algumas palavras com sua ortografia 

oficial. Além disso, muitas dessas pronúncias não são exclusivas do dialeto dos nordestinos 

do sertão, grafias como quizé, cumeçá e viajá podem ser utilizadas para representar a fala de 

um brasileiro de qualquer região do país, pois, como expõe Bagno (2013:84), 

O apagamento da consoante [r] em final de palavras, principalmente em final de 

infinitivos verbais (como sabê) é o que os sociolinguistas chamam de traço 

gradual, isto é, um fenômeno variável que ocorre em todo o continuum dialetal, 

das variedades mais rurais e estigmatizadas até as variedades mais urbanas e 

prestigiadas. 

 

 O capítulo sobre a VL se encerra com dois exercícios: o primeiro aborda o uso de 

gírias e o segundo as diferenças de vocabulário entre as diversas regiões do país. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 30) 
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 O outro capítulo sobre variação encontra-se no volume do sétimo ano, no capítulo 2. 

Para abordar o assunto é retomado um trecho de um desafio, estudado na seção “Leitura”. 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 43) 

 

 No exercício proposto com base no fragmento da peleja, pede-se ao aluno que 

identifique as palavras que “foram registradas de acordo com a variedade linguística utilizada 

por seu enunciador”. Entre as respostas sugeridas ao professor estão: pará, corrê, esfriá e 

mamá. Mais uma vez verifica-se que as autoras confundem a tentativa de reprodução escrita 

da pronúncia das palavras com sua grafia oficial. E mais uma vez ignora-se o fato de o 

apagamento da consoante [r] em final de palavra ser um traço gradual brasileiro. 

 Na página seguinte é definido o conceito de variedade social. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 44) 
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Logo após esse quadro, é proposto um exercício, que tem como texto base uma 

propaganda antiga. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 44) 

Na página seguinte, pergunta-se ao aluno se no texto “há palavras escritas de maneira 

diferente da que costumamos utilizar” e “como essas palavras são grafadas hoje em dia”. 

Logo depois desses questionamentos vem o seguinte quadro: 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 45) 

 Como é possível notar nesse texto, as autoras associam mudança linguística única e 

exclusivamente a alteração de grafia e a transformações no léxico de uma língua. Em seguida, 

denominam de “variedade histórica” o fato de algumas palavras entrarem em desuso. Ou seja, 

confundem os conceitos de variação e variedade. 
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 Encerrando o estudo da variação, na continuação da mesma página, há mais um 

exercício, que trabalha com o seguinte texto: 

 Em seguida define-se que o termo variedade regional “se refere à diversidade 

linguística de determinadas regiões do país”. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 45) 

 Ou seja, segundo as autoras só existe variação diatópica em algumas regiões do Brasil, 

o que é um uso totalmente equivocado desse conceito.  

 Convém observar que a pluralidade linguística existente no Brasil é mencionada no 

livro do 7º ano, na unidade  4 –“Um mundo plural”, nessa unidade o tema a ser desenvolvido 

é a diversidade cultural e há um box “Diversidade de línguas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 45) 
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Novamente, o tema, como em outras coleções analisadas, é tratado como uma 

“curiosidade”, pois é disposto em um quadro, no final da página. Não é tecido nenhum 

comentário sobre o assunto. Numa unidade em que o trabalho com a diversidade cultural é 

abordado de forma rica, com textos diversos, a diversidade linguística se restringe a um 

quadrinho isolado, visto que não há nenhuma proposta de atividade sobre o assunto. 

   

5.3.4 Terminologia empregada 

 

Não faltam exemplos, em toda a obra, de problemas com a terminologia relativa à VL. 

No volume do sexto ano, por exemplo, o conceito de linguagem coloquial, mistura variação 

estilística com variação diamésica (ILARI; BASSO, 2011:180), conforme se pode ver abaixo. 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 105) 

 

 

 No livro do sétimo ano, apresenta-se um box com uma explicação sobre o emprego 

eu/tu e mim/ti. 

 (ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 207) 

 

Como se pode verificar no quadro, as autoras confundem norma culta com norma 

gramatical, isto é, com norma-padrão. 
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Há ainda, nesse mesmo volume, um exercício sobre concordância verbal que usa como 

texto base a tira abaixo. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 99) 

No item c desse exercício, é perguntado ao aluno como o anjo falaria, caso “estivesse 

participando de uma situação formal de comunicação oral ou escrita”.  

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 99) 

 

Assim associa-se a variedade empregada pelo anjo à situação comunicacional, 

confundindo-se variação diastrática com variação estilística. Isto significa, seguindo a lógica 

estabelecida pelas autoras, que um falante usuário da norma culta falaria “a gente vamos” em 

uma conversa descontraída com amigos, o que vai de encontro aos princípios 

sociolinguísticos. Um falante de uma variedade urbana de prestígio, por mais informal que 

seja a situação, nunca fará uso de uma variante tão estigmatizada como essa, salvo se for um 

emprego com fins humorísticos. Conforme expõe Bagno (2013:177) 

A língua é lugar e meio de conflito, porque a sociedade em que vivem os 

seus falantes também é conflituosa. Embora o linguista diga que NÓS 
VAI e NÓS VAMOS são variantes, isto é,” duas formas diferentes de 

dizer a mesma coisa”, o uso de cada uma delas comunica duas coisas que 

não são “as mesmas” para quem ouve a construção gramatical A e a 

construção gramatical B — comunica a origem social de quem fala A ou 

B, seu status socioeconômico, seu prestígio ou desprestígio na hierarquia 

da comunidade, sua inserção maior ou menor na cultura letrada, sempre 

mais valorizada que a cultura oral... 
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No volume do nono ano, na página 24, verifica-se mais uma vez a confusão entre 

esses dois tipos de variação, define-se que o registro formal é uma variedade das normas 

urbanas de prestígio. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 24) 

 

Assim, segundo o exposto no trecho acima, só existe a possibilidade de se expressar de 

maneira formal para os falantes das variedades urbanas de prestígio, os falantes das normas 

não-padrão só podem empregar a linguagem informal. Bagno, a respeito da associação 

errônea entre linguagem formal e norma culta, aponta que o conceito de informalidade, se 

tornou “um substituto de aparência ‘científica’ ou ‘politicamente correta’ para o rótulo 

tradicional de erro, já que os supostos ‘desvios da norma culta’ aparecem sistematicamente 

atribuídos a uma linguagem informal” (BAGNO, 2013:122). 

 

  

5.3.5 Abordagem da variação nos fenômenos gramaticais  

De acordo com o próprio Guia do LD (BRASIL, 2013:119), nessa coleção, 

especialmente no livro do nono ano, trabalham-se muito os conteúdos gramaticais e pouco a 

VL. 

[...] uma vez estabelecido o conceito em foco, a abordagem segue, em geral, uma 

perspectiva predominantemente transmissiva, pautada  no  ensino  de 

metalinguagem. O adensamento progressivo dos conteúdos gramaticais  

trabalhados  na coleção  chega  ao  ápice  no  volume  do  9°  ano,  quando  se  

pretende  abarcar  toda a  sistematização  de  sintaxe  referente  a  orações  

coordenadas  e  subordinadas, prejudicando o equilíbrio na distribuição da 

matéria. Nesse contexto, pouca atenção é dada à variação linguística. 

  

Assim as autoras abordam os fenômenos gramaticais de forma bem tradicional. As 

variedades linguísticas são mencionadas poucas vezes e, nas raras vezes em que são citadas, 

são relacionadas à informalidade. 



136 

 

No livro do sexto ano, os pronomes pessoais são apresentados da seguinte maneira. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 173) 

 Conforme se pôde ver, na coluna dos pronomes retos, não há nenhuma menção quanto 

ao raro emprego do pronome vós e ao grande uso dos pronomes você, vocês e da expressão a 

gente.  Na página 176 do mesmo volume, há somente um quadro contando o processo de 

formação do pronome você, apenas como uma curiosidade. 

 

 

 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 176) 

No entanto, no manual do docente, nessa mesma página há uma observação para o 

professor. 

 

 

 

 

 

 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 176) 
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Quanto à classe dos pronomes no português brasileiro, Ilari e Basso (2011: 115) 

constatam que 

A subclasse dos pronomes pessoais continua sendo representada pelas 

gramáticas como composta de três pessoas no singular (eu, tu, ele/ela, o/a, lhe) e 

três pessoas no plural (nós, vós, eles/elas, os/as, lhes). De fato, o pronome vós só 

sobrevive em gêneros escritos muito formais e arcaizantes (por exemplo, 

algumas reedições da Bíblia); tu tem presença regional, alternando ou não com 
você [...]. 

Na maior parte do território brasileiro, o sistema dos pronomes pessoais inclui os 

pronomes-sujeitos eu, você, ele/ela, nós, vocês, eles/elas, e nós alterna com a 

gente. 

 

Assim, ao omitir-se do aluno uma informação tão importante sobre a variação 

linguística no Brasil, colocando-a apenas como uma nota ao professor, compromete-se a 

compreensão do educando do verdadeiro conjunto dos pronomes pessoais usado pela maioria 

dos falantes do Brasil. Como aponta Bagno (2013:128) 

Mais grave do que isso, no entanto — por ser uma opção consciente —, me 

parece o procedimento adotado por algumas coleções de apresentar, no livro 

destinado ao aluno, a prescrição de formas linguísticas caídas em desuso há 

muito tempo e, junto com ela, em anotações dirigidas somente à professora, 

observações pertinentes sobre a realidade dos usos da língua, observações que 

deveriam estar estampadas também — senão principalmente — no livro do 

aluno. 

 

Ainda no volume do sexto ano, no estudo dos tempos verbais, encontra-se o seguinte 

quadro. 

 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 228) 

 

Mais uma vez o emprego do pretérito mais-que-perfeito composto é associado à 

situações informais e ao uso atual, o que, como já visto na análise da coleção Português: 

Linguagens, é uma abordagem totalmente inadequada. Bagno (2013:116) aduz que 

É injustificável – para dizer o mínimo – em que pleno século XXI os livros 

didáticos de português no Brasil (escritos por autores formados nos nossos mais 

importantes centros de pesquisa linguística) continuem estampando, como 

verdades ou como “leis” gramaticais, regras que há mais de cem anos não 

correspondem em absolutissimamente nada à gramática do português brasileiro. 

(BAGNO, 2013:116) 
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No livro do sétimo ano, ao expor o modo de formação do imperativo, é apresentado o 

esquema abaixo. 

Em nenhum momento é mencionado que, atualmente, no Brasil, há uma mistura no 

uso da segunda pessoa do singular com a terceira. É o que constatam Ilari e Basso (2011:131) 

“entre deixe você e deixa você, a segunda é a mais usada, embora seja condenada pelos 

gramáticos”.  

Em um dos exercícios propostos sobre o modo imperativo, é apresentada uma história 

em quadrinhos e depois é solicitado ao aluno que identifique as formas verbais que estão no 

imperativo e diga em que pessoa elas estão. 

 

  
 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012b: 95) 
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A resposta que consta do manual do professor, como se pode notar, é “Senta, deita, 

rola. Referem-se à 2ª pessoa do discurso”. No entanto, sétimo quadrinho, Dona Morte trata o 

cachorro como você, ou seja, utiliza um pronome que exige o verbo na terceira pessoa — a 

forma verbal vem, que também está no imperativo, talvez tenha sido ignorada propositalmente 

por estar muito próxima desse pronome. Portanto há uma mescla de pessoas gramaticais, 

contrariando o esquema proposto na parte teórica do assunto.  

Ao abordar a colocação pronominal, no volume do nono ano, as autoras reproduzem 

fielmente as regras da gramática normativa — embora, no início da exposição do assunto, 

explicitem que serão apresentadas “regras da norma urbana de prestígio”.   

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 264) 

 

 

No recorte acima, é possível se ver uma nota ao professor, instruindo-o a explicar ao 

aluno que a mesóclise “tende a desaparecer no português brasileiro. Na língua falada, ela está 

praticamente em desuso”. Ou seja, mais uma vez, uma informação que deveria ser passada ao 

aluno é colocada no livro do professor como uma simples observação, como se fosse algo sem 

muita importância, que não merece muita atenção. 

Já na explicação sobre o uso da ênclise, as autoras afirmam que ela é usada “quando o 

verbo inicia a oração” ou “quando o verbo, no interior da oração, é precedido de pausa”. 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 265) 
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No manual do professor, é explicado que se emprega o pronome oblíquo em início de 

frase somente em situações informais.  

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 265) 

 

No entanto, nos exercícios sobre o assunto há três textos: um poema de Ferreira 

Gullar, a letra de uma música de Chico Buarque e um trecho de um romance de José 

Saramago. Naqueles é usada a próclise, neste, a ênclise, o que demonstra uma incoerência 

entre o que é explicado ao aluno e o que ele pode observar no uso real do português brasileiro. 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 267) 

 

 

Vale ressaltar que, para justificar o uso da próclise na letra da música de Chico 

Buarque, as autoras chegam ao ponto de atribuir o uso dessa colocação pronominal ao fato de 

ser a “reprodução do relato de uma gata sobre sua vida”.   

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 267) 
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A opção por essa construção é o fato de o falante brasileiro usar preferencialmente a 

próclise. Como afirmam Ilari e Basso (2011:132), “no que diz respeito aos pronomes, a 

própria língua dos bons escritores contemporâneos não segue a gramática”. Essa oposição 

entre o que diz a gramática e o que usado pelos falantes brasileiros — e entre eles encontram-

se os escritores, é claro — é comprovado no famoso poema de Oswald de Andrade, 

Pronominais, de 1925. 

Pronominais 

 

Dê-me um cigarro 

Diz a gramática 

Do professor e do aluno 

E do mulato sabido 

Mas o bom negro e o bom branco 

Da Nação Brasileira 

Dizem todos os dias 

Deixa disso camarada 

Me dá um cigarro 

 

Esse poema é um maravilhoso e antigo — tem quase noventa anos — exemplo da 

diferença entre as regras da norma-padrão e o uso real da língua. Como bem observam Ilari e 

Basso (2011:132), 

o primeiro e o último verso se exprimem, respectivamente, na forma prescrita pela 

gramática e na forma consagrada pelo uso. A escolha feita pelo poeta, nesse 
sentido, é notável: o que ele apresenta como exemplo do uso é um caso de próclise 

absoluta (o pronome átono é a primeira palavra da sentença), uma construção que, 

ainda hoje, no século XXI, faz arrepiar muitos gramáticos quando aparece na 

escrita.  

 

Ainda no livro do nono ano, ao se estudar as orações adjetivas, é apresentado o 

seguinte exercício. 

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012d: 114) 
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 O exercício acima aborda a questão das relativas cortadoras, que, conforme expõem 

Ilari e Basso (2011:133), são “um tipo de construção muito corrente para as orações relativas 

que, em princípio, deveriam começar com uma preposição [...] é provavelmente a maneira 

que prevalece no português brasileiro falado”. Pagotto (2013:42) esclarece que esse tipo de 

estrutura encontra-se até mesmo na Constituição do Império, de 1824, o que comprova que 

ela ocorre há, pelo menos, cerca de duzentos anos. Contudo, apenas é passado ao aluno que 

“quando se emprega o registro informal, o uso da preposição antes do pronome relativo é 

dispensado”. 

 

5.3.6 Apresentação de variantes fonéticas, morfológicas e sintáticas 

  

 Embora não haja em nenhuma parte da coleção uma explicação sobre a VL nos níveis 

da língua, verificam-se algumas poucas tentativas ao longo da obra de se trabalhar variantes 

morfológicas e sintáticas, conforme pode ser observado nos exemplos expostos nos itens 5.3.3 

e 5.3.4. No entanto, a maioria dos exercícios propostos que visam a trabalhar a VL nesses 

níveis da língua não são bem sucedidas, pois baseiam-se compreensões equivocadas de 

conceitos linguísticos e sociolinguísticos, como é possível notar nas respostas sugeridas aos 

professores.  

 As variantes lexicais continuam sendo as mais exercitadas e foram as mais bem 

trabalhadas. 

 (ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 28) 

 

 

5.3.7 Abordagem da norma culta versus abordagem da norma-padrão  

  

Embora não se faça menção em nenhuma parte da obra ao conceito de norma-padrão, 

suas regras são apresentadas em todo tempo, sendo algumas vezes chamada de “variedade 



143 

 

urbana de prestígio”. A gramática da norma culta, quando apresentada, é somente para 

associá-la à linguagem informal. 

 

 

5.3.8 Abordagem da VL no trabalho com os gêneros textuais 

 

 A coleção apresenta uma riqueza de gêneros textuais, no entanto, ao apresentar as 

características que compõem cada gênero, em geral faz referência à VL, contudo é apenas 

observada à variação estilística.  

 

(ALVES; BRUGNEROTTO, 2012a: 105) 
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5.4 Coleção Jornadas.port - Língua Portuguesa  

 

5.4.1 Descrição da estrutura da obra 

As oito unidades de cada volume são introduzidas pela seção “Provocando o olhar”, 

que visa a estimular o aluno para a leitura dos textos.  

Cada unidade tem dois capítulos, que  recebem  o  título  geral  de  “Leitura  1”  e  

“Leitura  2”,  nos  quais são  apresentados  os  dois  textos  principais  propostos  para  o  

ensino  da  leitura.  

Cada um dos capítulos é composto pelas seções: 

 “Exploração do texto”; 

 “Produção escrita” ou “Produção  oral”;   

 “Reflexão sobre a língua”. 

Em termos gerais, as seções exploram, respectivamente, os eixos da leitura, da 

produção textual escrita  ou  oral  e  dos  conhecimentos  linguísticos.   

Além disso, vale ressaltar que a última seção de  cada  unidade, “Ativando 

habilidades”, visa preparar o aluno para as avaliações externas, disponibilizando questões 

extraídas de avaliações nacionais, tais como Prova Brasil, Saresp e Enem.  

 

5.4.2 Avaliação do Guia do LD 

 

Quadro 8. Jornadas.port - Língua Portuguesa 

(BRASIL, 2013:65) 
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5.4.3 Capítulo destinado à variação linguística 

 

 Embora o tema seja algumas vezes trabalhado no livro do sexto ano, o capítulo que 

apresenta a VL de forma mais aprofundada encontra-se no volume do sétimo ano. Para 

introduzir o assunto, é apresentada uma pequena crônica de Rubem Braga intitulada “A 

língua”. 

 A partir desse texto, as autoras abordam o assunto e definem variedades linguísticas. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 145) 

  

Em seguida, são apresentadas três subseções: “variedades regionais”, “variedades 

históricas” e “a norma-padrão e as variedades urbanas de prestígio”. Na primeira são  

listados os países lusófonos, são mostradas algumas diferenças entre o português brasileiro, 

o português europeu e português de alguns países africanos e, por último, é citada a variação 

linguística entre as regiões brasileiras
5
. Na segunda, abordam-se as mudanças que as línguas 

sofrem com o tempo e mostra-se que isso é um processo natural, “que acontece em qualquer 

língua viva, inclusive em português” (DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 149). Na 

terceira conceitua-se norma-padrão    e variedades urbanas de prestígio, conforme se pode 

ver abaixo.  

                                                
5 O plurilinguismo brasileiro é citado no capítulo 3 – p. 100, mas somente as línguas indígenas são mencionadas. 
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(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 150) 

  

As autoras muito apropriadamente esclarecem que o fato de algumas variedades 

receberem prestígio social e outras não está somente relacionado à “forma como a sociedade 

se organiza: prestigia-se a linguagem dos grupos considerados mais influentes” 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 150), nenhuma relação há com as características 

inerentes a cada variedade. Por isso “não se justifica o preconceito linguístico, isto é, o 

preconceito contra quem não domina as variedades urbanas de prestígio”(DELMANTO; 

CARVALHO, 2012b: 150). 

 No canto da mesma página aparece um pequeno box, com uma citação de Marcos 

Bagno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 150) 
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 Na página seguinte, pode-se ver um outro box, intitulado “Por que estudar a norma-

padrão na escola?”. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 151) 

 

Na mesma página, pode-se ver o quadro “Para lembrar”, que sempre aparece ao final 

da apresentação de um assunto, resumindo-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 151) 



148 

 

 

 Nas duas páginas subsequentes, são propostas atividades sobre a VL. A primeira 

apresenta um texto de um jornal português, a segunda traz um trecho da crônica Antigamente, 

de Carlos Drummond de Andrade e a terceira tem como base a música Açum-Preto, de Luiz 

Gonzaga. Ou seja, são trabalhadas apenas as variações diacrônica e diatópica. 

 Algumas páginas adiante, a VL continua a ser abordada. São apresentadas a variação 

sociocultural e a variação estilística, apresentadas como  variação situacional ou de registro. 

Na abordagem da primeira, são explicadas as variações decorrentes da idade do falante, o 

jargão e a gíria.  

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 163-164) 

 Já na abordagem da variação estilística, são citadas as diferenças entre a linguagem 

formal e a informal e entre a língua falada e a escrita. 
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(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 164-165) 

 

 Na página 166 é exibido um outro quadro “Para lembrar”, em que se resume essa 

segunda parte da apresentação da VL. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 166) 

  

 Em uma das atividades de fixação que vem nas páginas seguintes, pede-se ao aluno 

que compare as características de um texto escrito e um texto oral transcrito. 
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(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 166) 

5.4.4 Terminologia empregada 

 

 Embora o capítulo dedicado à VL esclareça adequadamente vários conceitos 

relacionados à VL, como norma-padrão, variedades urbanas de prestígio, formalidade e 

informalidade, as autoras continuam caindo no mesmo equívoco conceitual das outras 

coleções analisadas: alguns usos que fogem ao prescrito pela gramática tradicional são 

considerados informais. 
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 O exercício 5 da página 210 do volume do sexto ano apresenta duas tiras — uma do 

Calvin e outra do Recruta Zero — para abordar o uso dos pronomes com função de 

complemento verbal, conforme se vê abaixo. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 210-211) 

 

 Na primeira tirinha, a personagem Calvin utiliza quatro vezes o pronome eles como 

objeto direto. Já na segunda, nas duas falas do Recruta Zero, o pronome utilizado é o. Na 

pergunta do item h, é pedido que o aluno compare duas frases: uma com pronome oblíquo o 
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como objeto direto e outra com o pronome ele nessa função. Depois pergunta-se qual das duas 

apresenta a linguagem mais formal. No entanto Neves (NEVES; ILARI, 2008: 558) atesta que 

o uso de ele(s) e ela(s) na função de objeto direto é francamente minoritário na 

amostra de norma urbana culta examinada. [...] 

Essas lacunas não existem na linguagem popular, em que as formas tônicas do 

caso reto eu, ele e nós, desempenham livremente o papel de objeto [...]. 

 

 Ou seja, leva-se o aluno a atribuir o uso ou o não-uso de pronomes retos como 

complemento verbal a uma questão de variação estilística quando na verdade se trata de uma 

variante diastrática. 

 No volume do nono ano, pode-se ver um outro exemplo do emprego inadequado do 

termo “linguagem informal”. Na página 306, é proposto um exercício com o verbo ter 

impessoal e no final há um quadro do emprego desse verbo. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012d: 306) 

 As autoras afirmam que o uso do verbo ter “é comum na linguagem informal”, quando 

na verdade, seu uso é comum na norma culta oral, conforme concluem Ilari e Basso (ILARI; 

NEVES, 2008:194). 

Assim, pode-se verificar nesses exercícios exatamente o que expõe Bagno (2013:122) 

sabendo que o tradicional discurso com base no erro não é mais aceito nos 

estudos pedagógicos e linguísticos, a maioria dos livros didáticos que analisamos 

recorrem, para substituí-lo, à noção de “informalidade”. Tudo o que escapa da 

“norma-padrão” ou “norma culta”, mas que ocorre amplamente na língua viva é 

atribuído “à informalidade”. 
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5.4.5 Abordagem da VL nos fenômenos gramaticais 

 

 Na coleção, os fatos gramaticais são abordados, às vezes, de acordo com o 

preconizado pela gramática normativa; outras vezes, são apresentados de forma mais 

atualizada, levando em conta os resultados das pesquisas sociolinguísticas sobre o português 

brasileiro. 

 Na página 204 do volume do sexto ano, por exemplo, é apresentado um quadro com os 

pronomes pessoais. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 204) 

Depois, na página 211, o seguinte exercício é proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 211) 
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Antes do exercício não há explicação sobre a equivalência, entre os falantes cultos 

brasileiros, das formas nós e a gente; simplesmente, pede-se ao aluno que reescreva as frases 

usando o pronome prescrito pela norma-padrão. Ilari e Basso (ILARI; NEVES, 2008:234) 

estatuem que 

Um outro aspecto em que o uso corrente se afasta do Quadro 3.1 [quadro que 

apresenta a tradicional lista de pronomes pessoais do caso reto] é o uso de a 

gente + IIIs para indicar a primeira pessoa do plural. A equivalência a gente + 

IIIs com nós + Ipl fica mais claramente caracterizada quando se observa que, 

num mesmo inquérito, o informante se refere ao mesmo grupo de pessoas usando 

ora nós, ora a gente [...] 

 

 Na página seguinte, vê-se o exercício que se encontra abaixo. 

 (DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 212) 

 

Sobre a forma de se expressar o objeto direto, Neves (2008:558) afirma que “a 

linguagem culta parece ainda hesitar entre várias formas de expressar o objeto pronominal [...] 

De todas as soluções, a de maior peso parece ser a elisão do objeto, fortemente atestada nos 

dados do Projeto Nurc”, ou seja, o uso dos promones oblíquos átonos o, a os, as como 

complemento verbal não é a forma mais utilizada pelos falantes cultos brasileiros, na 

modalidade oral da língua os fenômenos gramaticais são abordados. Contudo o LD não faz 
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nenhuma menção ao fato quando aborda o uso desses pronomes, simplesmente os apresenta, 

obedecendo às prescrições da gramática normativa. Bagno (2013:131) esclarece que “uma 

abordagem adequada do fenômeno da variação linguística mostraria, ao lado das regras 

normatizadas, obsoletas, os usos reais da língua, encontrados em textos autênticos que, por 

exemplo, os próprios LD oferecem para o trabalho de leitura e a produção textual”. 

Já na página 205, são propostos dois exercícios, que tratam do pronome lhe. 

 (DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 205) 

Logo a seguir, na página 206, há uma explicação sobre as constatações feitas nos 

exercícios 3 e 4. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 206) 
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Ao final da página aparece um quadro que inclui o pronome lhe entre os pronomes  de 

3ª pessoa. 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 206) 

 

Conforme se pode verificar nos trechos acima, a abordagem do uso do pronome lhe, 

foi completamente diferente da dos dois primeiros exemplos mostrados. Embora as autoras 

ainda falhem em não explicitar que o paradigma pronominal apresentado segue as regras da 

norma-padrão, a apresentação dos usos reais do pronome é uma forma mais adequada de 

trabalhar os fenômenos gramaticais na perspectiva da VL. 

 

 

5.4.6 Apresentação de variantes fonéticas, morfológicas e sintáticas 

 

A maioria absoluta das variantes apresentadas é do tipo lexical. Há muito poucas 

fonéticas, sintáticas e morfológicas, conforme se pode verificar a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 207) 
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5.4.7 Abordagem da norma culta versus abordagem da norma-padrão 

 

 O espaço destinado ao estudo da norma-padrão é, também nessa coleção, muito maior 

do que  dispensado ao estudo da norma culta. Entretanto esta, quando é abordada, em geral, 

não só não é nomeada — embora no capítulo destinado à VL seja exposto o que são as 

variedades urbanas de prestígio — como também muitas vezes é confundida com “linguagem 

informal”. 

 No exemplo abaixo, na explicação do uso do imperativo atribui-se à linguagem 

informal a mistura que se faz entre 2ª e 3ª pessoas. Não se menciona que esse fenômeno 

também ocorre na norma culta, como se pode verificar no próprio exemplo dado no livro para 

introduzir o estudo do imperativo e em um dos exercícios do capítulo.  

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 82) 

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 80) 
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(DELMANTO; CARVALHO, 2012b: 85) 

 

5.4.8 Abordagem da VL no trabalho com os gêneros textuais 

 

 Em toda a  coleção, ao final da apresentação de cada assunto, há um quadro 

resumitivo. Nos quadros referentes aos GT trabalhados, as características gerais que compõem 

cada gênero são citadas, entre elas em geral está também a VL. No entanto o que poderia 

colaborar para a compreensão do aluno da relação entre GT e VL é devido à associação que se 

faz entre norma-padrão e linguagem formal e outras normas e linguagem informal.  

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 286) 

 



159 

 

(DELMANTO; CARVALHO, 2012a: 19) 

 

 Como se pode verificar, no primeiro quadro, uma das caracteríticas atribuída ao GT 

verbete de enciplopédia é a conformidade com a norma-padrão, já com relação ao GT diário 

íntimo ficcional, a linguagem é caracterizada, simplesmente, como informal. 

 

5.5 Considerações sobre a análise dos livros didáticos 

 

Considerando o material analisado — o conjunto dos livros didáticos de LP destinados 

às quatro últimas séries do segundo segmento do Ensino Fundamental, tomados como 

referência por serem as coleções mais escolhidas no PNLD 2014, e os questionários aplicados 

aos professores — pode-se concluir que o ensino da língua materna está mudando sua face, 

apresentando-se mais em conformidade com os modernos estudos linguísticos. No entanto 

alguns pontos ainda precisam de ajustes, como a terminologia relativa à VL. A confusão 

terminológica constatada por Bagno (2013) persiste em algumas obras e, segundo o próprio 

Bagno (2010: 133), “os qualificativos empregados — padrão, culto, formal, oficial, (de) 

prestígio — também não podem ser confundidos como se fossem equivalentes ou 

intercambiáveis”.   

Desses empregos equivocados de termos, os que chamam mais a atenção se referem à 

coleção Vontade de Saber Português, na qual a norma-padrão algumas vezes é confundida 

com norma culta e os conceitos de “formal” e “informal” são expostos em todos os momentos 

como sinônimos de língua-padrão e não padrão. Essa associação entre variação diastrática e 
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variação estilística é algo incoerente, pois é evidente que um falante de uma variedade urbana 

de prestígio, mesmo numa situação informal, dificilmente irá dizer “a gente vamos”, 

“bicicreta”, pois essas variantes não fazem parte do seu leque de opções. Por outro lado, esse 

mesmo falante culto, numa situação formal também não empregaria “Dê-me o cigarro, por 

favor”, “Quando você me ligou, eu já saíra de casa”, pois esses são exemplos de mudanças já 

ocorridas no português falado do Brasil.  Ou seja, os usos da língua apresentados na obra não 

são ocorrências, em sua maioria, de “formalidade” ou “informalidade”, mas são 

manifestações de diferenças entre normas linguísticas ou de mudança linguística que 

poderiam ser explorados de forma mais produtiva, de modo a contribuir para uma verdadeira 

educação linguística. Conforme Bagno afirma (2013:77) 

[...] A principal consequência dessa indiferenciação vai ser a armadilha que as 

autoras e autores de LD montam para si mesmos quando atribuem à 

“informalidade” ou, pior, à “linguagem popular”, diversos  usos perfeitamente 

incorporados às normas urbanas de prestígio, faladas e escrita, inclusive em 
textos formais. Essa inconsistência teórica (ou essa falta de crítica da ideologia 

linguística dominante) não permite que façam uma descrição minimamente 

realista do que é de fato o português brasileiro urbano contemporâneo que, 

supostamente, desejam ensinar aos usuários de seus livros. 

 

É preciso esclarecer aos alunos que o fenômeno da variação ocorre na cidade e no 

campo e com representantes de todas as camadas da sociedade; portanto a ideia de que só a 

língua do falante rural ou do falante iletrado varia deve ser combatida, pois, conforme expõe 

Dionísio (DIONÍSIO; BEZERRA, 2005:78), “mencionar a existência de variedades 

linguísticas não é sinônimo de respeitá-las”. 

Além disso, reformulações são necessárias, para que o estudo da VL, no livro didático, 

não fique restrito aos capítulos destinados à variação, mas perpasse toda a obra, inclusive nas 

atividades que contemplem os aspectos gramaticais. Percebe-se em todas as coleções que, nas 

partes destinadas ao estudo dos conhecimentos linguísticos, pouco é dito sobre variação. 

Quando se menciona a VL, ela é apresentada como um uso restrito a situações informais, e, 

em alguns casos, cita-se o emprego de uma variedade da língua, mas esse registro é feito 

apenas para ser contestado, como algo “aceito” na linguagem coloquial, mas que deve ser 

evitado na linguagem formal. Eis, então, um grande desafio do LD: encontrar a forma mais 

adequada de desenvolver a VL quando tratar dos fenômenos gramaticais. Conforme afirma 

Antunes (2006:22): 

 

[...] a língua não pode ser vista tão simplesmente, como uma questão de certo e 

errado, ou como um conjunto de palavras que pertencem à determinada classe 

e que se juntam para formar frases, à volta de um sujeito e de um predicado. A 

língua é muito mais que isso. É parte de nós mesmos, de nossa identidade 

cultural, histórica e social. (grifo da autora) 
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Justamente porque a língua faz parte da identidade cultural de cada indivíduo, o tema 

da pluralidade de línguas existentes no Brasil deveria ser mais aprofundado nos LDs, 

aproveitando-se a oportunidade para despertar reflexões importantes sobre a heterogeneidade 

linguística. Contudo, esse tema tão rico, que poderia ajudar os alunos a compreenderem 

melhor a diversidade cultural brasileira, passa quase despercebido nas obras analisadas. Dois 

problemas fundamentais são observados: as obras restringem-se às línguas indígenas, não 

citam as línguas alóctones; e a pequena menção à pluralidade, na maior parte das vezes, é tida 

como uma informação adicional, sem muito destaque, aparecendo em um quadrinho como se 

fosse simplesmente uma “curiosidade”. Não há, portanto, um tratamento adequado para o 

tema, que acaba sendo negligenciado, fortalecendo o mito do “monolinguismo” no Brasil, ou 

seja, reforçando a falsa noção disseminada entre a população de que este é um país 

monolíngue, quando na verdade existem mais de 200 línguas convivendo com o português. 

Apesar de o próprio governo federal reconhecer que o Brasil é um país multilíngue, 

conforme o Decreto nº 7.387, de 9 de dezembro de 2010, que instituiu o Inventário Nacional 

da Diversidade Linguística, esse fato não faz parte dos critérios de seleção para aprovação do 

LD no PNLD. É evidente que esse fato contribui para sua tímida presença nos LDs e, 

consequentemente, sua ausência nas aulas de português, o que acaba por colaborar no 

fortalecimento da ideia de que o povo brasileiro fala uma única língua, como afirma Oliveira 

(2013), os brasileiros, de forma geral, pensam que “aqui se fala uma única língua, a língua 

portuguesa. Ser brasileiro e falar o português (do Brasil) são, nessa concepção, sinônimos”. O 

mais grave, porém, é fortalecer o ensino de língua materna no qual apenas uma forma 

idealizada da língua merece ser estudada.  

Outro ponto a destacar é o fato de os livros didáticos não seguirem a orientação do 

Edital de Convocação para Inscrição no Processo de Avaliação e Seleção de Obras 

Didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático PNLD 2014, no que tange às normas 

urbanas de prestígio. Segundo o documento, o ensino de LP deve garantir ao aluno pleno 

acesso ao mundo da escrita, e para isso deve-se observar: “o domínio das normas urbanas de 

prestígio, especialmente em sua modalidade escrita, mas também nas situações orais públicas 

em que seu uso é socialmente requerido” (BRASIL, 2013:16). 

Há nesse documento uma nota à respeito da “norma-culta”. 
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Em substituição à expressão “norma culta”, normas urbanas de prestígio é um termo 

técnico recente, introduzido para designar os falares urbanos que, numa comunidade 

linguística como a dos falantes do português do Brasil, desfrutam de maior prestígio 

político, social e cultural e, por isso mesmo, estão mais associados à escrita, à tradição 

literária e a instituições como o Estado, a Escola, as Igrejas e a Imprensa.   

 

 

 De acordo com esse documento são as normas urbanas de prestígio que deveriam 

ocupar lugar de destaque no livro didático, o que não acontece. Geralmente são mencionadas 

apenas no capítulo destinado à variação, para serem esquecidas no decorrer da obra, ou 

quando, por alguma razão são lembradas, não correspondem à realidade linguística brasileira, 

como ocorre na coleção Vontade de Saber Português, “[...] empregamos o registro formal, 

que é a variedade das normas urbanas de prestigio utilizada, por exemplo, em meios de 

comunicação, em livros, em documentos oficiais (2012d:24)”. (grifo nosso) 

Quando o assunto é gênero textual, a norma linguística empregada é destacada em 

todas as coleções analisadas, entretanto algumas a relacionam com a supracitada dicotomia: 

“linguagem formal” e “linguagem informal”. Contudo, a tentativa de relacionar a linguagem 

empregada aos gêneros estudados, sem dúvida, já é um ganho, pela riqueza de gêneros 

textuais presentes nas obras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebe-se, de maneira geral, que a variação linguística ainda é tratada de modo 

superficial nas coleções analisadas, o que confirma as conclusões extraídas dos questionários 

aplicados aos professores. Visto que os exercícios aplicados em sala — quase sempre 

sugeridos pelos manuais didáticos — restringem-se, na maioria das vezes, à identificação das 

variedades linguísticas empregadas e à transferência para a variedade padrão, sem que haja 

um questionamento sobre a adequação do emprego de quaisquer das variedades em uso, o 

trabalho com a VL fica empobrecido e pouco contribui para o desenvolvimento da 

competência discursiva do educando. Constata-se que o fato de os professores considerarem 

“a variação de suma importância” é algo relevante, mas que de nada adiantará, se os conceitos 

básicos da sociolinguística não estiverem internalizados. Se o docente não estiver realmente 

convicto de que a língua portuguesa é heterogênea e de que as mudanças linguísticas, que são 

inerentes a todas as línguas, sempre ocorreram e continuarão ocorrendo, não poderá 

desenvolver junto aos alunos um trabalho com a VL coerente e convincente. 

Conforme se observou, tanto nos LDs analisados, quantos nos questionários, a 

variação diatópica é de longe a mais abordada. No entanto é possível notar que o preconceito, 

mesmo que velado, ainda está presente. A diversidade linguística regional é vista ainda, em 

muitos casos, de forma estereotipada, o que se pode comprovar, facilmente, nas inúmeras 

atividades com tirinhas do Chico Bento e poemas de Patativa do Assaré, em que se pede aos 

alunos que identifiquem marcas de dialetos regionais que em nada correspondem à realidade 

linguística que, supostamente, se quer abordar. Portanto, visualiza-se com nitidez um 

tratamento tendencioso dos dialetos regionais. 

Um outro ponto crítico em todas as coleções analisadas é a ausência de propostas que 

contemplem o combate ao preconceito linguístico. É preciso despertar os educandos quanto às 

questões sociais que levam à valorização de determinados dialetos e à estigmatização de 

outros. Para isso é necessário que sejam propostas atividades que os conscientizem de que a 

única diferença entre uma variedade diastrática e outra é o lugar social de quem as usa. 

Dessa forma, entende-se que a prática do ensino do português como língua materna 

entre nós evoluiu, embora continue a haver pontos que precisam ser revistos. Sai fortalecida, 

também, em função da leitura e da pesquisa empreendidas, a convicção de que é fundamental 

ensinar-se a norma-padrão, pelas muitas razões aqui apontadas, mas que é igualmente 

importante que se tenha a clareza de que o dialeto de origem compõe a própria identidade do 
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falante e que se deve cuidar para que a prática docente expresse inequivocamente esse 

posicionamento. 

Por fim, conclui-se que, embora tenha havido avanços no tratamento da variação 

linguística nas aulas de português, esses “encontros” ainda estão muito aquém do esperado. 

Para diminuir os tantos “desencontros” que ainda acontecem e por ser um dos papéis 

primordiais da escola desenvolver a competência comunicativa dos alunos, o ensino da língua 

materna deve propiciar aos educandos o acesso a conteúdos que contribuam para o 

desenvolvimento dessa capacidade. Dessa forma, os educandos estarão, de fato, preparados 

para usar a língua eficientemente nas diversas situações de comunicação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A.....................................Questionário aplicado aos professores 
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ANEXO B..........PNLD 2014 Coleções mais distribuídas por componente curricular 

Português 
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