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TEMA: Como a língua portuguesa pode ser transformada em instrumento de inclusão social?

Texto 1 

Para Sérgio Simka, em  Ensino de Língua 

Portuguesa e Dominação: por que não se aprende 

português? (2000), o próprio ensino da língua 

portuguesa propicia o que o autor chama de “síndrome 

de inferioridade linguística”. O aluno, nesse caso, não 

consegue fazer uma ligação direta entre o que é 

trabalhado em sala de aula e os contextos de fala 

presentes em seu cotidiano. Nas palavras do autor: “O 

resultado é que milhares de alunos (e milhares de 

pessoas pós-período escolar), por acharem a língua 

portuguesa um universo esotérico e cujo acesso somente 

é viabilizado aos iniciados, julgam-se impedidos de 

entrar nesse universo justamente porque têm a 

convicção de que não dominam a própria língua [...]”. 

Simka ainda coloca que o modelo de ensino que reforça 

tal síndrome é, na verdade, um instrumento de 

dominação de classes. De acordo com o autor, uma 

minoria se utiliza do processo para “poder usufruir as 

prerrogativas que o domínio proporciona”. 

(http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAqusAL/a-

exclusao-social-no-ambito-das-diversidades-

linguisticas) 

Texto 2 

“(...) o fracasso do ensino de língua portuguesa liga-se à 

dominação simbólica da classe dominante, que busca 

assegurar, por uma rede de mecanismos instituídos na 

aula de português, o atual estado de uso da variedade 

padrão, visando-se, dessa forma, à sua perpetuação 

político-ideológica. 

A ideologia da dominação simbólica tem por objetivo 

inculcar, manter e disseminar a síndrome de 

inferioridade linguística nos educandos, de modo que 

esta continue a vigorar após o período de escolarização 

ao convencê-los de que, pelo fato de o português ser uma 

língua ‘difícil’, os educandos se veem na contingencia 

de falar tudo ‘errado’. Os mecanismos inerentes à aula 

de português, tal como tem sido tradicionalmente levada 

a cabo, garantem a perpetuação da síndrome de 

inferioridade linguística. (...) A síndrome de 

inferioridade linguística é imposta pela classe 

dominante a fim de ter mais um recurso de domínio: ‘a 

maior vitória para o amo escravocrata não é dobrar o 

escravo pela intimidação e pela chibata, é persuadi-lo de 

sua inferioridade, fazê-lo acreditar que esta é a ordem 

natural das coisas.’ (...) 

Não se levando em conta a dimensão político-ideológica 

do ensino da língua portuguesa, estaremos fechando os 

olhos para o fato de que a classe no poder que domina 

na esfera material (dominação econômica) domina 

igualmente a esfera simbólica (dominação cultural),  

levando para as salas de aula um ponto de vista, em sua 

essência, totalmente equivocado, ao escamotear uma 

realidade de dominação, de opressão.” 

(SIMKA, Sérgio. Ensino de língua portuguesa e 

dominação) 

Texto 3 

Preconceito Linguístico: O que é, como se faz? 

“A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma 

unidade surpreendente” 

Ora, a verdade é que no Brasil, embora a língua falada 

pela grande maioria da população seja o português, esse 

português apresenta um alto grau de diversidade e de 

variabilidade, não só por causa da grande extensão 

territorial do país — que gera as diferenças regionais, 

bastante conhecidas e também vítimas, algumas delas, 

de muito preconceito —, mas principalmente por causa 

da trágica injustiça social que faz do Brasil o segundo 

país com a pior distribuição de renda em todo o mundo. 

São essas graves diferenças de status social que 

explicam a existência, em nosso país, de um verdadeiro 

abismo linguístico entre os falantes das variedades não-

padrão do português brasileiro — que são a maioria de 

nossa população — e os falantes da (suposta) variedade 

culta, em geral mal definida, que é a língua ensinada na 

escola. Como a educação ainda é privilégio de muito 

pouca gente em nosso país, uma quantidade gigantesca 

de brasileiros permanece à margem do domínio de uma 

norma culta. Assim, da mesma forma como existem 

milhões de brasileiros sem terra, sem escola, sem teto, 

sem trabalho, sem saúde, também existem milhões de 

brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no 

mito da língua única, existem milhões de pessoas neste 
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país que não têm acesso a essa língua, que é a norma 

literária, culta, empregada pelos escritores e jornalistas, 

pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder — são 

os sem-língua. É claro que eles também falam 

português, uma variedade de português não-padrão, com 

sua gramática particular, que no entanto não é 

reconhecida como válida, que é desprestigiada, 

ridicularizada, alvo de chacota e de escárnio por parte 

dos falantes do português-padrão ou mesmo daqueles 

que, não falando o português-padrão, o tomam como 

referência ideal — por isso podemos chamá-los de sem-

língua.  

(O Preconceito Linguístico: O que é, como se faz; 

BAGNO, Marcos; Edições Loyola; Ed. 2002) 

 

 

Texto 4:  O Poeta da Roça (Patativa do Assaré) 

 

Sou fio das mata, canto da mão grossa, 

Trabáio na roça, de inverno e de estio. 

A minha chupana é tapada de barro, 

Só fumo cigarro de paia de mío. 

 

Sou poeta das brenha, não faço o papé 

De argun menestré, ou errante cantô 

Que veve vagando, com sua viola, 

Cantando, pachola, á percura de amô. 

Não tenho sabença, pois nunca estudei, 

 

Apenas eu sei o meu nome assiná. 

Meu pai, coitadinho! Vivia sem cobre, 

E o fio do pobre não pode estudá. 

 

Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, 

Não entra na praça, no rico salão, 

Meu verso só entra no campo e na roça 

Nas pobre aioça, da serra ao sertão.

Texto 5: Sobre Policarpo Quaresma, de Lima Barreto 

 

Triste fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, é um romance do dia, um livro de largo sucesso. O seu 

autor, Lima Barreto, já nos havia revelado, em Recordação de escrivão Isaías, qualidades verdadeiramente 

típicas e raras. 

Lima Barreto é uma das inteligências mais excepcionais do Brasil, despreocupada na vida e nababesca nas 

letras, como aquele Marcello Gama, que lá se foi... Ele cria tipos, anima-os, espiritualiza-os e, depois, troça-os 

impiedosamente.  

Esse escritor é como Saturno, que devorava os próprios filhos: ele troça as próprias belezas, faz chacota das 

próprias emoções. O seu livro, disse-o alguém, é uma sátira dolorosa. É a obra de um ironista insigne. Não 

fosse o seu temperamento irregular e a sua tendência de nada levar a sério, poder-se-ia dizer que esse 

extraordinário Sterne indígena é um Machado de Assis boêmio, um Anatole esgrouvinhado e plebeu. Não sei 

de romance nosso mais lastreado de valores essenciais do que esse. O que falta a Lima Barreto é linha, é amor 

de si mesmo e da sua arte, é distinção, enfim. Se ele quisesse a sua forma de escrita seria a mais graciosa; a sua 

língua seria a mais pura. Mas ele o não quer... É um boêmio. 

 

(Fontes, Hermes. In: Correio Paulistano. 29 de junho de 1916, p. 3.) 

 

PROPOSTA DE REDAÇÃO: A coletânea de textos discute como ocorre o preconceito linguístico no Brasil e 

destaca alguns aspectos relevantes desse preconceito, especialmente quanto a questões regionais e sociais. Nos 

dois últimos textos, vemos como Patativa do Assaré mostra que, por escrever da forma como o povo fala na 

roça, sua obra terá dificuldade de se inserir nos salões de classes sociais mais abastadas. De igual modo, vemos 

no texto 4 que, apesar do sucesso do romance Policarpo Quaresma,  de Lima Barreto, e do reconhecimento 

da qualidade do livro, o crítico Hermes Fontes reclama que o escritor é, de certo modo, descuidado com sua 

obra, pois não se esforça em usar a língua de forma mais “pura”, atribuindo isso ao fato de Lima ser, segundo 

diz,  um “plebeu” e um “boêmio”, demonstrando claro preconceito social e linguístico. Redija um texto 

dissertativo-argumentativo, entre 20-25 linhas, desenvolvendo o seguinte tema: Como a língua portuguesa 

pode ser transformada em instrumento de inclusão social?  

 

 

 

 

 

 


