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RESUMO 

 

CASTRO, Valdinei de. Preconceito linguístico: a escola tem? 2018. 56 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Português) 

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa 

de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

O presente trabalho se justifica por promover a reflexão e análise sobre a importância da 

comunicação verbal e de suas implicações didático-pedagógicas, pois a linguagem verbal, 

tanto voltada para a oralidade quanto para a escrita, representa toda a experiência do ser 

humano na vida social. Partindo do pressuposto de que a capacidade de comunicação não 

precisa ser ensinada, sendo esta inerente ao ser humano, por meio desta pesquisa, procurou-se 

mostrar esse fato aos alunos que se sentem estigmatizados diante da língua imposta pela 

escola, tendo em vista que, muitas vezes, tal instituição procura prestigiar uma língua 

elitizada, menosprezando a língua na forma em que é usada pelos discentes. Discutem-se aqui 

os métodos e livros tradicionais utilizados pelos professores em sala de aula e propõe-se uma 

quebra nos paradigmas obsoletos, mostrando que a língua pode ser utilizada em vários 

contextos sociais. Como resultado, foi possível observar através das atividades realizadas que 

os alunos compreenderam que é preciso adequar a língua às diferentes situações de uso e que 

há diferenças entre a modalidade oral e escrita. 

 

Palavras-chave: Língua materna. Norma culta. Variabilidade linguística. 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

CASTRO, Valdinei de. Preconceito linguístico: a escola tem? 2018. 56 f. Produto 

Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Português) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 

Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 

 

 

The present work tries to promote reflection and analysis about the importance of verbal 

communication and its didactic-pedagogical implications, since verbal language, both 

oral and written, represents the whole experience of the human being in social life. 

Based on the assumption that the communication capacity does not have to be taught 

because it is inherent to the human being, through this research, an attempt has been 

made to show this fact to students who feel stigmatized by the language imposed by the 

school, since this institution sometimes prestiges an elitist language, depreciating the 

language in the way it is used by the students. We also discuss here the methods and 

traditional books used by teachers in the classroom and propose a break in obsolete 

paradigms, showing that language can be used in various social contexts. As a result, it 

was possible to observe through the activities carried out that the students understood 

that it is necessary to adapt the language in the different situations of use and that there 

are differences between the oral and written modality. 

 

Keywords: Native language. Standard language. Linguistic variability. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema em destaque neste trabalho foi selecionado com o intuito  de despertar a 

atenção dos alunos quanto à língua que estes comumente utilizam no cotidiano, em 

detrimento daquela que a escola geralmente lhes impõe, promovendo, assim, uma 

reflexão sobre a língua falada – sua gramática internalizada – e sobre a língua que lhes é 

ensinada nas escolas – a gramática normativa. 

 Será que a língua que aprendemos nas escolas é a que precisamos usar no dia a 

dia? Em algum momento de sua vida, o aluno já teria se sentido menosprezado por 

deixar de usar a língua elitizada? A escola, “detentora” do saber, não deveria adotar 

livros paradidáticos que mostrassem aos discentes a existência das variedades 

linguísticas?  

 Ao nos esbarramos com essas questões, observamos que, por vezes, existe um 

distanciamento muito grande entre a língua ensinada na escola com a língua usada pelos 

falantes no dia a dia. Quando a escola visualiza a língua materna, como um fator 

pertinente à aprendizagem, ela não só valoriza a linguagem do educando como também 

respeita a sua identidade ideológica, tendo em vista que somos o que pronunciamos.  

Nesta perspectiva, este trabalho tem como principal objetivo mostrar aos alunos a 

importância de saber empregar as variedades linguísticas adequadamente, dentro de um 

contexto específico (situação de uso), a diferença entre a escrita e a fala. Além disso, 

teve-se como foco levar os alunos a entenderem que estudar a língua portuguesa não é 

tão complicado quanto a gramática normativa prega.  

Para melhor esclarecimento, organizamos o trabalho da seguinte forma: na 

primeira parte, tenta-se desmistificar a ideia de que, no Brasil, a gramática normativa é a 

única língua existente/“correta”.  Contrapondo essa afirmação, nos apropriamos da obra 

de Bagno (2007a, p.15), que expõe o quanto essa tese é nociva à educação, porque “a 

escola tenta impor sua norma linguística como se ela fosse, de fato, a língua comum a 

todos”. Além do mais, quando a escola só se apropria da língua prescrita pela gramática, 

segundo Silveira (2007), ela cria um distanciamento entre ambos – escola e alunos. E 

por outro lado, o não reconhecimento da diversidade do português pronunciado em 

várias regiões do nosso país pode trazer de forma implícita um apagamento das pessoas 

que ocupam as áreas rurais.  

 Em sequência, discute aqui os métodos muitas vezes obsoletos, tradicionais e 

tediosos que ainda se utilizam em sala de aula: conceitos de substantivos, adjetivos, 
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orações e outros termos desconexos dos textos. Ademais, conclui-se que a ideia de 

ensinar português para nativos como se fosse um estrangeirismo é algo estarrecedor, já 

que os mesmos já possuem um conhecimento empírico sobre a sua própria língua.   

O capítulo de Metodologia apresenta o projeto desenvolvido com os alunos da 3ª 

série do Ensino Médio ao longo do ano de 2017. Inicialmente, foram abordados alguns 

trechos de Marcos Bagno e de Elisabeth Silveira com o intuito de despertar a atenção 

dos alunos sobre a variabilidade linguística em sala de aula. Durante o projeto, os 

alunos demonstram, através de entrevistas, paródias, textos, dramatização etc., os 

conteúdos trabalhados. A culminância aconteceu no pátio da escola com a presença de 

pais, funcionários, professores e alunos das outras turmas desta mesma escola. 

Enfim, conforme poderá ser observado ao longo da análise das tarefas 

desenvolvidas pelos alunos da 3ª série do ensino médio, a escola pode ser 

preconceituosa quando ela adota livros que comenta de forma bem rasa a variabilidade 

linguística.  Lima (2016, p.119) ratifica tal argumento quando faz a sua análise nos 

livros didáticos, mostrando que são poucos os autores que se preocupam em abordar o 

tema “variação linguística”. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

✓ Mostrar aos educandos a importância de saber empregar as variedades 

linguísticas dentro de um contexto específico (situação de uso) e diferenciar a 

escrita e a fala. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

✓ orientar os alunos que é preciso valorizar a língua materna empregada pelos 

falantes de cada região, pois esta é uma identidade cultural de uma comunidade;  

✓ levar os alunos a entenderem que a gramática pode fomentar preconceitos 

quando ela privilegia uma língua elitizada e despreza a forma de falar dos não 

escolarizados. 
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3 JUSTIFICATIVA 

Nesta seção é apresentada a relevância do trabalho para o contexto da disciplina e 

da escola em que está sendo realizada a pesquisa, articulando com os objetivos e a 

finalidades do Ensino Básico. 

A supervalorização da gramática normativa, considerando-a a única forma 

"correta" de se falar, tem sido um complicador na vida escolar de muitos alunos. Por 

conta dela, muitos discentes acabam evadindo das escolas alegando que o português é 

muito difícil. Percebemos que a unidade escolar, preocupada em passar conteúdos, 

muitas vezes acaba ensinando uma língua engessada, estática, cheia de regras que estão 

em desuso na língua dos falantes.  

Por outro lado, Marcos Bagno (2007a, p.10) afirma que a língua “é como um rio 

caudaloso, longo e largo, que nunca se detém em seu curso, ao passo que a gramática é 

um igapó, um trecho inundado, uma grande poça de água estagnada às margens de um 

rio, sobretudo depois da cheia”. De acordo com o autor,         

 

O fato de no Brasil o português ser a língua da imensa maioria da 

população não implica, automaticamente, que esse português seja um 

bloco compacto, coeso e homogêneo. Na verdade, como costumo 

dizer, o que habitualmente chamamos de português é um grande 

“balaio de gatos”, onde há gatos dos mais diversos tipos: machos, 

fêmeas, brancos, pretos, malhados, grandes, pequenos, adultos, idosos, 

recém-nascidos, gordos, magros, bem-nutridos, famintos etc. cada um 

desses “gatos” é uma variedade do português brasileiro, com sua 

gramática específica, coerente, lógica e funcional. ( BAGNO, 2007a, 

p.18). 

 

No trecho acima Bagno faz uma comparação do português como um “balaio de 

gatos”, alegando que cada um desses “gatos” é uma variedade do português brasileiro e 

que tem a sua gramática internalizada de forma que se comunicam e se fazem 

entendidos entre os seus interlocutores.   

Não se pode negar a vicissitude da língua, pois essas transformações acontecem a 

todo instante e em vários lugares, seja ela histórica, regional e social.   Isso se dá porque 

a sociedade é mutável e são diversas as causas que provém dela para que a língua sofra 

essas alterações.  

 Aceitar a tese de que a gramática normativa é a única “correta” de se pronunciar 

demonstra não só o preconceito para com os usuários que utilizam outras variantes, 
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como também, de forma implícita, esconde a existência das mesmas, tendo em vista que 

o que identifica um povo é a língua empregada.  

Além disso, é importante salientar que, historicamente, a fala antecede a escrita, 

ou seja, a necessidade da escrita apareceu como forma de registro, não obstante já havia 

comunicação entre nativos. Bagno (2007b, p.35) afirma que: 

 

A escrita, a literatura e a escola são instituições eminentemente sociais, 

são invenções culturais, criações artificiais  muito recentes na história 

da humanidade- as formas mais antigas de escrita têm menos de 6.000 

anos, ou seja, durante 99% da história da nossa espécie ninguém 

escreveu nem leu nada, e até hoje uma grande parcela dos seres 

humanos permanece assim, excluída  da leitura. 

Portanto, o que se convencionou chamar de “língua” nas sociedades 

letradas é, na verdade, um produto social, artificial, que não 

corresponde àquilo que a língua realmente é. 

 

Por conseguinte, a escrita padronizada pela gramática tradicional aparece como 

forma de pôr um freio na linguagem dos falantes, a fim de domesticar aqueles que 

fogem das suas normas, desconsiderando, de certa forma, a existência de qualquer 

variação linguística. Entretanto, a gramática normativa é um “produto social, artificial”,  

não possuindo poder algum para intitular-se como a “única língua correta” que deva ser 

adotada, a única declaradamente autoritária e centralizadora. 

Portanto, não só a escola, mas todas as instituições que são voltadas para a 

educação, deveriam abandonar o mito de que só existe uma língua no Brasil e 

reconhecer a verdadeira diversidade linguística que a cada dia se constrói entre o povo 

brasileiro. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Ao refletir sobre a variabilidade que a língua apresenta, entendemos que as 

atividades realizadas em sala de aula devem levar em conta o que o aluno já sabe: o seu 

conhecimento prévio, a sua experiência de vida, ou seja, levar em consideração sua 

gramática internalizada.  

Segundo Possenti (1996, p.69), a gramática internalizada: 

 

é um conjunto de regras que o falante domina-- refere-se a hipóteses 

sobre os conhecimentos que habilitam o falante a produzir frases ou 

sequências de palavras de maneira tal que essas frases e sequências são 

compreensíveis e reconhecidas como pertencente a uma língua. 

 

É fácil compreender que o “conjunto de regras que o falante domina” não 

necessariamente está em acordo com as normas exigidas pela gramática normativa, mas 

sim com a identificação de que se trata de uma língua, seja ela italiano, português, 

espanhol e outras. O que se aplica aqui é um conjunto de palavras que, mesmo fugindo 

da gramática normativa,  tenha uma comunicação, ou seja, os interlocutores se façam 

compreendidos. 

Freire (1986,p.9) faz um apontamento bem esclarecedor quando afirma que :  

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do 

texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto. 

 

Desse modo, antes de aprender a decodificar os signos linguísticos (significado e 

significante), nós já lemos o mundo desde o momento que conseguimos assimilar o que 

vemos, ouvimos, sentimos, tocamos.  Essa leitura vem antes da escola, antes do livro de 

português. O aluno já traz consigo algumas regras internalizadas, aprendidas e 

desenvolvidas ao longo do processo da interação comunicativa, dentro do seu contexto 

social.   

Se “a leitura de mundo precede a leitura da palavra”, então seria mais proveitoso 

que o projeto político pedagógico abordasse questões atreladas ao contexto dos alunos, 

de forma que a escola refletisse sobre os novos métodos a serem trabalhados, 

abandonando, assim, as práticas tradicionais que não consideram a variação que a língua 

apresenta e fomentam preconceitos. 
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Ensinar português para nativos como se fosse uma língua estrangeira, portanto, 

seria algo inadequado, pois estes têm conhecimentos empíricos sobre sua própria língua. 

Muitas vezes, os textos trabalhados em sala de aula têm somente o objetivo de chamar a 

atenção dos alunos para substantivos, adjetivos, complementos verbais, oração 

subordinada substantiva objetiva direta e outros pontos gramaticais e, poucas vezes, 

promover uma reflexão sobre aos usos da língua.  

Consequentemente, a maioria dos discentes tem dificuldade de interpretar textos, 

tornando-se um "analfabeto funcional", ou seja, consegue decifrar o campo das letras, 

mas não consegue  decodificá-los, interpretá-los, entender o que se lê. Isso nos leva a 

refletir no questionamento, “o aluno entende o que se diz na escola?”, levantado por 

Silveira (1997). 

Ao sabermos que a escola pública abriu os seus portões às classes populares, é 

preciso levar em consideração que esta nova clientela traz um discurso próprio, 

diferente daquele que a escola comumente utiliza. São discursos diferentes de uma 

mesma língua, isto é, diferentes dialetos que se originaram do local em que vivem tais 

pessoas.  

A escola, por outro lado, tem a sua linguagem que prioriza e desprestigia a língua 

usada por essa nova clientela, dificultando a comunicação e criando entre ambos um 

distanciamento. Com relação a isso, Silveira (1997, p.18), afirma que: 

 

A distância entre a linguagem do aluno e a linguagem da escola se 

alarga, quando constatamos que os padrões linguísticos vigentes no 

dialeto culto são postulados pela gramática normativa. Tal gramática, 

ignorando a relevância do fator cultural, prescreve regras do bom uso 

língua, a partir da modalidade linguística escrita – muito menos usada 

do que a modalidade falada em qualquer momento histórico-cultural. 

 

Observa-se, assim, que os padrões linguísticos exigidos pela gramática normativa 

vêm agindo ao longo do tempo de forma muitas vezes preconceituosa, até mesmo 

desmerecendo a cultura e a língua materna dos alunos e dos nativos de uma região e 

criando regras, não só na escrita, quanto na pronúncia dos mesmos. Dessa forma, a 

gramática normativa tem a função de separar as classes sociais: os menos favorecidos 

geralmente permanecem na base da pirâmide, ao passo que a classe favorecida continua 

no topo. Algumas variedades linguísticas não têm compromisso com a gramática 

normativa, por isso estas não têm prestígio social. 
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4.1   A variabilidade linguística x norma culta 

 

É cabível enfatizar que, de acordo com Rodrigues (2004, p.11), abordando a 

questão das variantes linguísticas, “não há língua que seja, em toda a sua amplitude, um 

sistema uno, invariado, rígido”. Mesmo que os gramáticos se posicionem de forma 

diferente, não se pode negar a existência das variantes que estão na língua dos falantes. 

A variação linguística é um processo peculiar da  língua que acontece no âmbito 

social, cultural, regional e histórico, possibilitando aos seus usuários uma comunicação 

mais acessível. Portanto, só haverá sentido se a língua  cumprir o seu papel principal – a 

interação verbal entre os interlocutores. Isso se dá porque ela é viva e está em constante 

transformação.  

Em desacordo com a noção de variabilidade linguística, está a imposição da 

norma culta, que representa uma “vara de medir”, ou se define como um conjunto de 

normas linguísticas habilitadas para determinar  o que é “correto” ou “errado”.  Não 

obstante, segundo Faraco (2004, p.39): 

 

Há na designação norma culta um emaranhado de pressupostos nem 

sempre claramente discerníveis. O qualitativo “culta”, por exemplo, 

tomando em sentido absoluto pode sugerir que esta norma se opõe a 

normas “incultas”, que seriam faladas por grupos desprovidos de 

culturas. 

 

É consenso que os estudos antropológicos, em nenhum momento, apresentam um 

povo sem cultura. No entanto, a gramática normativa, ao desconsiderar as outras 

variedades existentes, desprestigia a língua materna que é característica/cultura de um 

povo, reproduzindo uma língua que não pode ser aplicada as falantes de nenhuma 

região, ou posição social, senão àqueles que insistem em ter nas mãos o poder social. 

Diante disso, percebe-se que, ao considerar a variabilidade linguística no ensino da 

língua, passa-se a adotar uma forma peculiar de abordar o uso da língua e as suas 

manifestações. 

 

 

4.2 A língua que a escola fala é a mesma que falamos no cotidiano?  

 

A língua que a escola fala é a mesma empregada pelos livros didáticos (LD), o 

que comumente destoa, e muito, da fala dos alunos. Os LD tratam a língua de forma 
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anacrônica: eles estão frequentemente em desacordo com os usos e costumes da época. 

Diante disso, percebemos como tem sido desafiador aos professores de língua 

portuguesa ensinar os conteúdos abordados pelos livros didáticos, já que os livros 

geralmente não têm compromisso com  a realidade dos alunos, tornando assim o 

aprendizado mais difícil. 

Sabe-se que a língua é viva e se cria dia a dia. No entanto, no planejamento, será 

que o profissional se questiona o porquê de ensinar uma linguagem que não conversa 

com a realidade das pessoas? As aulas seriam mais proveitosas se os livros didáticos 

mostrassem aos alunos as variedades linguísticas nas suas diferentes situações de uso e 

desmistificassem a crença de que no Brasil exista somente uma língua. Segundo Lima 

(2016, p.119): 

 

Na parte de análises dos livros didáticos, o tema da variação aparece, de 

modo geral, apenas superficialmente, comentando-se a presença desse 

tema em determinada coleção ou livro. Por vezes, há uma coleção que 

dá mais ênfase à variação, ao passo que, por outro lado, outra coleção 

oferece menos destaque a esse tema. 

 

Isso nos remete a pensar que pode não existir um  interesse dos autores dos livros 

didáticos (LD) em tratar da variabilidade da língua e como ela se manifesta. Poucos são 

os que abordam, e de forma muito sucinta, tais assuntos. A visão que se prega é de uma 

escola presa ao colonizador (sistema). Por mais que os docentes queiram contextualizar 

as aulas, de forma a atraírem a atenção dos alunos para o que realmente é proveitoso (a 

interação, textos reflexivos, por exemplo) usualmente não conseguem, porque estão 

presos aos LD, ou seja, lendo a cartilha daquele que impõe a norma padrão. 

Oliveira (2005, p.3) em seu artigo “O que é uma educação decolonial?”, afirma 

que 

 

Decolonizar, significa então, no campo da educação, uma práxis 

baseada numa insurgência educativa propositiva – portanto não somente 

denunciativa – por isso o termo ”DE” e não “DES”- onde o termo 

insurgir representa a criação e a construção de novas condições sociais, 

políticas e culturais e de pensamento. Em outros termos, a construção 

de uma nova visão pedagogia concebida como política cultural, 

envolvendo não apenas os espaços educativos formais, mas também as 

organizações dos movimentos sociais. DEcolonizar na educação é 

construir outras pedagogias além da hegemônica. Descolonizar é apenas 

denunciar as amarras coloniais e não constituir outras formas de pensar 

e produzir conhecimentos. 
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Diante disso, urge a necessidade de decolonizar a escola, não de descolonizar 

(mudar de colônia), ou seja, arrancar aquilo que o colonizador implantou nas suas 

entranhas e que se tornou arcaico e dar espaço para o novo. Não necessariamente 

quebrar com todos os laços, pois entendemos que, no processo de colonização, sempre 

haverá a aculturação, ou seja, ambos (escola e sistema) dão e recebem a cultura um do 

outro. Entretanto, é de interesse da classe dominante sobrepujar aos desfavorecidos, 

mantendo o seu “status quo”, exigindo uma língua imexível, de modo que qualquer 

forma que não esteja atrelada à  gramática é inexistente. 

De acordo com Bagno (2007b, p.120), o LD trata a “variação linguística em geral 

como sinônimo de variedades regionais, rurais ou de pessoas não escolarizadas”.  

Geralmente, o Livro Didático aborda tal assunto de forma preconceituosa, sendo 

tendencioso acreditar que aqueles que residem na zona urbana empregam a língua de 

forma “correta” e que não existe variação, o que não é verdade. Toda a língua sofre 

variação  diacrônica (linguística histórica) e sincrônica (numa determinada época).  

Provavelmente acreditando nessa falácia, os autores de material didáticos 

apresentam como exemplos de variação linguística vários personagens da roça, 

caracterizando-os  como analfabetos e sem cultura por não utilizarem a norma culta. 

Entretanto, Bagno  (2007b, p.104) questiona por que chamam de culto apenas o que 

vem das camadas privilegiadas da população. Além disso, o autor critica o fato de se 

opor “culto” a “popular”, como se o povo não tivesse cultura e como se os falantes 

“cultos” não fizessem parte do povo. 

Dessa forma, percebe-se o quanto a escola tende a ser preconceituosa, tendo em 

vista que os livros adotados por ela normalmente privilegiam a linguagem da elite, em 

detrimento à usada pelas classes menos favorecidas. 

 Ademais, os exercícios que sugerem passar para a forma “correta” as linguagens 

das personagens rurais, acabam descaracterizando tais personagens, tendo em vista que 

estes utilizam exemplos do dialeto de  uma determinada região como forma “errada” de 

falar. Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p.37): 

 

Até hoje, os professores não sabem muito bem como agir diante dos 

chamados “erros de português”. Estamos colocando a expressão “erros 

de português” entre aspas porque a consideramos inadequada e 

preconceituosa. Erros de português são simplesmente diferenças entre 

variedades da língua.  
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É desafiador para aos docentes tratar dos “erros de português”, visto que, por 

vezes, eles aparecem como uma variação regional e, além disso,  que existe uma forte 

resistência dos profissionais da educação em admitir o “diferente”, em lugar do “certo” 

ou “errado”. Desta forma, os professores por vezes realizam um trabalho exaustivo, em 

mostrar à clientela que o “diferente” está atrelado à variação linguística e que a variação 

linguística aparece na utilização da linguagem, dependendo da região, da classe social, 

do tempo, do espaço geográfico. 

Diante do escopo apresentado, solicitamos aos alunos do 3º ano que trouxessem, 

de variados autores, livros de língua portuguesa para atestar se os mesmos abordam a 

variabilidade linguística. Foi uma proposta bem proveitosa, pois percebemos que os LD  

mencionam de forma bem sucinta tal assunto, como será descrito a seguir. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Devido à importância de se abordar a variabilidade linguística em sala de aula, 

pensamos em desenvolver um projeto com alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma 

escola da rede pública, mais especificamente na turma 3001 do Colégio Estadual 

Professor Roberto Lyra, que fica localizado em Seropédica, no Estado do Rio de Janeiro 

com o objetivo de levar os alunos a refletirem sobre os caminhos que a língua percorre e 

como ela se manifesta em diferentes locais e situações. Tal projeto  consistiu em uma 

ação pedagógica, desenvolvida no contexto escolar, com o intuito de repensarmos as 

metodologias, os materiais  e a forma em que os conteúdos que são abordados em 

nossas aulas. 

Para introduzir o tema, foram apresentados aos alunos os textos: “A mitologia do 

preconceito linguístico” (ver anexo 1), inserido na obra de Marcos Bagno (2007a), 

intitulada “Preconceito linguístico: o que é, e como se faz”; e “O aluno entende o que se 

diz na escola?” (anexo 2), de Elisabeth Silveira (1997). 

Depois de analisarmos tais textos em mesa redonda, fizemos alguns 

questionamentos:  

a) Em algum momento dentro do âmbito escolar, você se sentiu estigmatizado 

por usar a língua materna?  

Solicitamos que os alunos relatassem as suas experiências. 

b) Qual o papel da escola quando se tem a presença de uma clientela de classe 

social diferente?  

Ponderamos as propostas apresentadas pelos alunos. 

c) Quais propostas poderão apontar para que isso não mais ocorra no âmbito 

escolar? 

Enumeramos tais propostas e, posteriormente, pedimos aos alunos que 

levantassem  algumas perguntas para fazerem aos outros colegas de outra 

turma (1ª e 2ª séries – ensino médio). 

 

Em seguida, solicitamos aos alunos que fizessem uma verificação nos livros de 

gramática e de língua portuguesa para atestarem se os materiais verificados abordavam 

as variedades linguísticas e se estes nos orientavam a usá-las nas diferentes situações de 

comunicação, de forma adequada.  
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Após a análise dos materiais, levantamos várias hipóteses a respeito de questão, 

como: por que a escola adota livros que comentam pouco ou nada sobre as variedades 

linguísticas? Por que a escola ainda está presa a métodos antigos? Quais as possíveis 

resistências à variabilidade linguística? Já que temos o “português brasileiro”, por que 

ainda estamos presos ao português de Portugal?  

Depois de analisados e respondidos os questionamentos supracitados, realizamos 

uma culminância no pátio da escola, envolvendo dramatização e palestras realizadas 

pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio à comunidade escolar, mostrando a trajetória 

deste projeto. 

 

 

5.1 Atividades desenvolvidas 

Iniciamos as atividades perguntando aos alunos se eles conseguiam entender a 

linguagem que os professores usavam em sala de aula. A maioria respondeu que nem 

sempre consegue assimilar o que os professores falam/ensinam, pois estes usam uma 

língua muito distante da deles e, por isso, as notas das avaliações costumam ser tão 

baixas. Diante das respostas, apresentamos dois trechos (anexo 2) de Silveira (1997), 

em que a autora fala da interação professor/aluno e explica que tal interação nem 

sempre acontece de forma dialógica, porque é o professor quem delimita o espaço 

discursivo. Sendo um espaço demarcado pelo professor, o aluno muitas vezes não tem o 

seu espaço para questionar, se expressar, ficando aquém dos discursos do “mestre”. 

Após a leitura do texto citado, fizemos alguns apontamentos dos possíveis 

motivos que levam os professores a se apropriarem de uma linguagem diferente dos 

alunos. 

• O professor não quer se aproximar dos alunos, porque ele acredita que 

essa aproximação pode gerar uma liberdade tão extrema que possa chegar 

a  uma falta de respeito para com o docente; 

• usa tais linguagens para mostrar/exibir  o seu conhecimento; 

• não sabe avaliar o seu público, por isso usa uma língua não acessível aos 

alunos; 

• prioriza a língua conforme dita a gramática, porque acredita que esta é a 

única cobrada nos concursos; 

• desdenha a língua utilizada pelos alunos, porque tem a ilusão de que só a 

língua que a gramática ensina é a “correta”.  
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Depois dos apontamentos refletidos, solicitamos aos alunos que construíssem 

textos argumentativos com uma proposta de intervenção para que amenizassem os 

“problemas” levantados por eles (anexo 3).  

No outro momento, fizemos a análise do texto de Bagno (anexo 1), no qual o 

autor nos chama a atenção para o “mito” do preconceito linguístico. Com o intuito de 

realizar uma tarefa que despertasse interesse dos alunos, tendo em vista que o tema 

proposto não era muito atrativo, pois os discentes não estavam habituados com o termo 

“variabilidade linguística”, resolvemos organizar a turma em grupos. Para cada grupo, 

foram distribuídos os mitos do preconceito lingüístico descritos na obra de Bagno 

(2007a).  Após lidos e analisados, um representante da equipe falou o que eles 

observaram. Essa atividade aconteceu na quadra da escola, conforme se observa na 

figura 1. 

 

Figura 1 – Análise dos textos de Bagno 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

 

Serão demonstradas a seguir alguns dos textos redigidos pelos alunos com o ponto 

de vista do grupo. 
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Texto 1: A unidade da língua 

 

Fonte: Produção dos alunos, 2017. 

 

No texto 1, os alunos abordam a questão da unidade da língua. Esclarecem que 

isso não é verdade, porque a língua tem a sua diversidade, apresentando-se de formas  

diferentes em cada região do país. 
 

 

Texto 2: O português é o não difícil? 

 

Fonte: Produção dos alunos, 2017. 



27 
 

 

No texto 2, os alunos discorrem sobre um assunto que está na mente da maioria 

dos brasileiros: o português é ou não difícil? Abordam a questão de que, quando 

visualizamos a gramática normativa no dia a dia, ela se torna difícil; entretanto, quando 

entendemos que a língua apresenta as suas multiformas dentro de um contexto, ela é 

acessível àqueles que a utilizam. 

 

Texto 3: O domínio da norma culta X ascensão social 

 

Fonte: Produção dos alunos, 2017. 

 

 

Os discentes enfatizam no texto 3 que o domínio da norma culta pode, de certa 

forma, trazer uma ascensão social, mas não sendo a única forma desta elevação, pois há 

pessoas de caráter duvidoso que mesmo tendo a norma culta, não se destacam nas 

empresas por conta de sua índole. 
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Texto 4: Escrita X fala 

 

Fonte: Produção dos alunos, 2017. 

 

No texto 4, os alunos abordam o falar “certo” ou “errado”. Discute-se aqui o 

preconceito linguístico com quem usa a língua materna, enfatizando que devemos 

respeitar a língua com a qual os usuários se identificam. 

Na segunda etapa do projeto, os alunos  entrevistaram seus pais (ver Anexo 7), 

seus colegas da escola (ver Anexo 6), alguns funcionários. O intuito era analisar  o 

papel da escola quando sem tem em seu âmbito clientelas diferentes, ou seja, a escola 
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está preparada para trabalhar com a variabilidade linguística ou desdenha aqueles que 

utilizam as variedades menos prestigiadas?  

Nesta tarefa, com os grupos já formados, os alunos foram se certificar se os 

entrevistados conheciam os termos “língua materna”, “variabilidade linguística” e 

“norma culta”. Posteriormente, procuraram saber se, durante o período escolar, eles 

sentiram-se estigmatizados por usarem uma língua diferente da gramática. A maioria 

desconhecia os termos mencionados e não só dentro da escola, mas fora dela, sentiram-

se deixados de lado. Percebemos que esta tarefa foi bem produtiva, pois os alunos  

atestaram que  alguns dos entrevistados sofreram preconceitos nas escolas por usarem 

sua  língua internalizada. Esta tarefa aconteceu fora e dentro da unidade escolar, com 

amigos, funcionários, pais, colegas de classes, conforme pode ser verificado na figura 2. 

 

Figura 2: Entrevista 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Na terceira etapa, cada aluno trouxe para a sala de aula vários livros de língua 

portuguesa (aproximadamente 46 livros), dos mais variados autores e séries. 

Solicitamos que os alunos folheassem os livros e sinalizassem caso encontrassem o 
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conteúdo “variedades linguísticas”. Eles atestaram que os autores que tratam deste 

assunto enfatizam que essas variedades surgiram entre os falantes que desconheciam a 

norma padrão, por isso não deveriam ser valorizadas. Desta forma, perceberam que até 

nos livros didáticos pode-se encontrar algum desmerecimento quanto a  certas 

variedades linguísticas. Tais autores se mostram, de certa forma, preconceituosos 

quando  usam, por exemplo, a fim de respaldar as suas teses, a língua das personagens 

da roça e de forma irônica pedem que o aluno transcreva para a norma culta essas falas. 

Em nenhum dos livros folheados foi possível perceber que os autores tentavam mostrar 

aos alunos que  a variação linguística  poderia ser um instrumento de interação entre os 

falantes. Pelo contrário, de forma implícita, levou os alunos a priorizar a língua 

conforme ensina a gramática, pela ênfase que davam a elas. 
 

 

Figura 3 – Consulta em livros de português 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

 

Por fim, houve a culminância do projeto com a apresentação dos trabalhos 

realizados ao longo do ano de 2017 pelos alunos da turma 3001 do Ensino Médio. Nesta 

tarefa, cada grupo, através de uma breve palestra, explicava os temas desenvolvidos: 

variabilidade linguística e seus tipos (regional, sociocultural etc.), adequação da 

linguagem, preconceito linguístico e o uso da  linguagem formal/informal.  

 
 

Figura 4 -  explicando a norma culta e seu contexto 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Na figura 4, observam-se os alunos explicando a trajetória do trabalho que 

fizeram, abordando o tema “linguagem formal versus linguagem informal”. Cada 

integrante do grupo lia um parágrafo e dava a explicação do que lera. 

Para dar consistência ao assunto, os alunos também realizaram paródias e 

dramatizações. A primeira paródia foi da música “Metamorfose ambulante”, de Raul 

Seixas (figura 5). A canção dava ênfase à norma culta, explicando que essa língua não 

deve ser observada apenas nos livros de português nem apenas ser usada para os 

concursos. Deve-se, contudo, analisar o contexto (ambiente, as pessoas envolvidas, etc.) 

para  avaliar se este exige a presença dela. Assim, se não usarmos o contexto de 

comunicação, os termos “certo” e “errado”, podem ser aplicados, como pode ser 

observado na letra da paródia: 

Ahh....Ahh...Ah... 

Eu só quero dizer...que a norma culta tem o seu lugar importante. 

Estou tentando dizer... que não é só nos livros que ela tem que estar a 

todo instante. 

Ou do que ter aquela velha ideia que ela só serve pra concurso (bis) 

Porém queremos dizer...que tem analisar o contexto. 

É preciso entender...que o certo ou errado existe em diferentes 

situações. 

Ou do que ter aquela velha ideia que ela só serve pra concurso (bis) 
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Figura 5 – paródia “Metamorfose ambulante” 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

A segunda paródia estava atrelada mais especificamente ao tema variedade 

regional (diatópica). Os alunos se apropriaram da música “Aquarela”, de Toquinho, e 

trouxeram um trecho da letra que mencionava os diferentes falares do Brasil, conforme 

pode ser observado na letra abaixo e na figura 6.  

 

 

Viajando pelas regiões do Brasil eu percebo linguagens diferentes. 

Cada um com palavras que atraem a atenção da gente 

De um lado “nois vai”   e do outro “vixi, Maria” 

As variabilidades linguísticas que existe quem pode entender? 

Chego numa loja e paro para o folder olhar 

E ai que percebo que não faço parte daquele lugar. 

Vou andando, conversando com as pessoas do Brasil. 

Assimilando cada língua que se fala naquele lugar 

Vou andando, conversando com as pessoas do Brasil. 

Assimilando cada língua que se fala naquele lugar 

 

 

Figura 6 – paródia “Aquarela” 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

 

Após as paródias, um grupo fez uma dramatização abordando o tema “entrevista 

de emprego”. Nesta atividade, as personagens da história levaram os seus currículos 

(formal e informais) para uma empresa. Durante a análise dos currículos pela dona da 

empresa, os participantes ficavam aguardando ser chamados para a entrevista numa sala 

ao lado. Um a um foi convocado para esclarecer o porquê de desejar uma vaga naquela 

empresa.  Todos foram aprovados, exceto uma personagem, por não usar a fala 

adequada para aquele contexto. O grupo chamou a atenção para a adequação da 

linguagem e mostrou que, quando escrevemos ou falamos um texto, devemos analisar o 

nosso interlocutor e a situação de comunicação. Por exemplo, sendo um currículo ou 

redação de concursos, é necessário usar a escrita formal, entretanto, sendo  um bilhete, 

carta para amigos (público mais familiar), não há necessidade de tantas formalidades, ou 

seja, a língua deve ser usada conforme o contexto. 

Na figura 7, encontramos a dramatização, cujo tema é “linguagem formal X 

linguagem informal” (entrevista de emprego). Os alunos chamaram a atenção que é 

preciso saber adequar a fala ao seu contexto, conforme foi mencionado anteriormente. 

 

 

 

Figura 7– Dramatização: Entrevista de emprego 
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Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

A culminância aconteceu no pátio do Colégio Estadual Professor Roberto Lyra. 

Contamos com a presença dos pais, alunos de outras turmas (desta mesma escola), 

funcionários, professoras, coordenadora e diretora. Na figura 8, alunos, pais, 

professores, coordenadora pedagógica e diretora reuniram-se no pátio da escola para 

assistirem às apresentações dos trabalhos que os alunos desenvolveram ao longo do 

projeto. 

 
 

Figura 8 –  alunos, pais e funcionários na culminância do projeto 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 
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Ao término da culminância, nos certificamos de que os objetivos foram 

satisfatoriamente alcançados, pois os educandos perceberam a importância de saber 

empregar as variedades linguísticas dentro de um contexto específico (situação de uso) e 

diferenciar a escrita da fala. Além de aprenderem a valorizar a língua materna 

empregada pelos falantes de cada região, pois esta é uma identidade cultural de uma 

comunidade, também entenderam que a gramática pode fomentar preconceitos quando 

ela privilegia uma língua elitizada e despreza a língua falada pelos não escolarizados. 

As atividades realizadas pelos alunos foram bem enriquecedoras e esclarecedoras 

para todos os que participaram da culminância. Os alunos envolvidos demonstraram 

bastante comprometimento e seriedade nas tarefas propostas.  
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6 RESULTADOS  

Ao analisar os livros de língua portuguesa adotados pelo Colégio Estadual 

Professor Roberto Lyra – escola onde o projeto foi desenvolvido – e de outras escolas 

vizinhas, percebemos que a maioria dos LD não se preocupa em valorizar a língua 

materna, mesmo sabendo que as variedades linguísticas são um fato. 

Diante disso, partimos do pressuposto de que a escola também pode ser 

preconceituosa, pois a mesma, que é detentora do saber e informação, deveria cumprir 

com o papel de mostrar aos alunos a existência de outras formas da língua. No entanto, 

ao que parece, ela só prega uma única língua, o que acaba prejudicando a educação, tal 

como elucida Bagno (2007a) ao discutir o mito que “a língua portuguesa falada no 

Brasil apresenta uma unidade surpreendente”: 

 

Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não 

reconhecimento à verdadeira diversidade do português falado no Brasil, 

a escola tenta impor sua norma linguística como se ela fosse, de fato, a 

língua comum a todos os 160 milhões de brasileiros, independente de 

sua situação socioeconômica, de seu grau de escolaridade, etc. 

(BAGNO, 2007a, p. 15) 

 

 

Por conseguinte, observamos que a escola, tradicionalmente, ainda está presa ao 

sistema que a obriga ensinar os “falantes de português” a falar o português, o que não 

tem coerência alguma, exigindo, sem êxito, que esses falantes esqueçam a sua gramática 

internalizada e absorvam as novas regras impostas pela gramática normativa.  

 Diante dessas observações, fomos motivados a mostrar um outro lado da língua 

que, até então, pouco se comentava na escola. Todos os alunos do 3º ano não conheciam 

a expressão “variabilidade linguística”. A princípio, mostraram-se desanimados e  pouco 

atraídos pelo assunto. Entretanto, conforme o trabalho foi tomando sua forma, eles 

foram se entusiasmando e contagiando toda comunidade escolar: diretores, professores, 

funcionários e colegas de turma. Entrevistando um funcionário aqui, falando com o 

diretor ali ou procurando na biblioteca da escola alguns livros de português. Os elogios 

dos colegas só nos motivaram a levar o projeto adiante. Todos estavam envolvidos,  

preparando-se para o dia da apresentação do seu trabalho. 

Enfim, quando chegou o dia esperado, os diretores, a coordenadora pedagógica, 

professores, pais e alunos, todos se encontraram no pátio da escola. O local foi bem 

organizado com faixas, banner, datashow, fotos, tudo bem elaborado. Os grupos, ao se 
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apresentarem, comentavam sobre o assunto do trabalho que tinham realizado ao longo 

do projeto. Estes abordavam temas como adequação da linguagem e o uso da linguagem 

formal e informal. À sua maneira, cada equipe desenvolvia com eficácia o trabalho, por 

meio de paródias,  poesias e  dramatização. Durante o percurso escolar, percebemos o 

quanto os alunos haviam assimilado os conteúdos  e entendido a proposta apresentada.  

A maioria dos alunos envolvidos nestas tarefas perceberam que a língua pode ser 

utilizada de várias formas, dependendo do contexto em que eles estão inseridos. Embora 

o intuito do projeto era falar sobre o preconceito linguístico, de alguma forma bem sutil, 

os alunos comentaram sobre os vários preconceitos que existem no Brasil. 

O resultado  das atividades realizadas foi bem proveitoso. O alunos com maestria 

souberam passar as informações para todos os presentes. Ao cabo das apresentações, a 

diretora da escola nos elogiou e incentivou os alunos a darem continuidade aos estudos, 

tendo em vista que este era o último ano deles na Unidade Escolar. 
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7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

A variabilidade linguística é um tema que se choca com  as ideias que 

tradicionalmente têm sido incutidas nos alunos sobre  a gramática normativa, pois os 

discentes geralmente têm a ideia de que a gramática tradicional é a única a ser 

respeitada e valorizada. Ao desenvolver um tema como este com o que está em apreço, 

com os alunos da 3ª série do ensino médio, foi gerado um certo desconforto em nossas 

aulas, porque estávamos  indo de encontro àquilo que ao longo dos anos tem sido 

ensinado aos nossos alunos: as regras da gramática. Estes, por estarem tão habituados, 

demonstraram uma certa resistência à proposta apresentada, pois parecia que estávamos 

(professor e alunos) em confronto o tempo todo. Por um lado, nos posicionávamos 

mostrando aos alunos como as diferentes formas da língua devem ser respeitadas e 

aplicadas em determinados contextos. Por outro lado, os alunos alegavam que, dentro de 

qualquer contexto, as regras gramaticais deveriam ser aplicadas. Percebíamos que 

estávamos confrontando não só os alunos, mas também o sistema, o projeto político 

pedagógico, os livros didáticos e o currículo mínimo. Isso se deu porque sabemos que a 

maioria dos profissionais que trabalha na educação exige do professor de língua 

portuguesa um trabalho voltado somente para a língua  elitizada.  

Então, como lidar com essas situações, tendo em vista que até os alunos exigem 

que ensinemos gramática, porque eles acreditam, como muitos profissionais, que os 

exames de concurso exigirão o domínio apenas da norma culta? Não obstante, o que 

mais se vê são textos literários (poucos trabalhados em sala de aula) que exigem dos 

candidatos mais habilidades e competências nos assuntos literários do que as normas 

gramaticais propriamente cobradas em sala de aula. 

Essa foi uma tarefa árdua, pois estávamos tentando desconstruir o que os alunos 

aprenderam ao longo dos seus anos escolares. Como fazer? Para respaldar a tese de que 

“a escola pode ser preconceituosa” quando ela visualiza apenas a norma padrão, 

inicialmente, analisamos a obra de Bagno (2007a), quando aborda questões sobre “a 

mitologia do preconceito linguístico”. 

Dividimos a turma em grupos de oito e para cada grupo pedimos que 

pesquisassem cada mito abordado pelo autor na obra supracitada. Fomos observando 

que, após algumas discussões, alguns alunos foram mudando seus pensamentos.  
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Numa próxima aula, os alunos trouxeram entrevistas realizadas com os colegas de 

outras turmas, questionando-os se foram em algum momento de sua vida escolar 

menosprezados por usarem a língua materna. 

Pedimos que  trouxessem todos os livros de língua portuguesa que pudessem 

conseguir, a fim de fazermos uma avaliação dos conteúdos trabalhados. E na proporção 

que eles encontravam nos livros o assunto “variação linguística”, deveriam fazer uma 

anotação: autor, série, ano, e de forma eram tratados esse assunto. Fizemos um 

levantamento sobre os livros didáticos e percebemos que são poucos os autores que se 

preocupam em tratar deste assunto, dando a impressão de que não têm interesse que os 

alunos, ou mesmo a sociedade, conheçam e valorizem a diversidade da língua.  

Pedimos que, inicialmente, escrevessem textos sem se preocupar com a norma 

culta, de forma que  deixassem bem claro o que pensavam sobre o assunto. Explicamos 

que, muitas vezes, a preocupação com a gramática não nos deixa pensar direito e, por 

isso, não conseguimos escrever o que sentimos ou queremos. 

Por fim, o trabalho terminou com uma culminância no pátio da escola. Os grupos 

se apresentaram com paródias e uma dramatização, explicando a diferença entre a 

língua da gramática e a língua  que usamos no dia a dia. 

Durante o desenvolvimento do trabalho, assumimos o desafio de buscar 

envolvimento dos discentes da 3ª série do Ensino Médio, o que não foi uma tarefa fácil 

a princípio, pois encontramos alguma resistência por parte de alguns alunos que traziam 

uma bagagem, de longos anos estudantis, de que, no Brasil, existe somente uma forma 

da língua certa – a da gramática normativa. 

Entretanto, diante do presente instrumento, com as dinâmicas realizadas, 

percebeu-se que todos foram assimilando de forma proveitosa os conteúdos abordados. 

Na medida que as atividades estavam sendo realizadas com os alunos, fomos 

percebendo que os mesmos estavam cada vez mais interessados e atualizados com os 

assuntos, pois traziam questões sobre a língua à sala de aula. Muitas perguntas 

interessantes surgiram atreladas ao preconceito com a língua utilizada pelos falantes do 

dia a dia. Os alunos comentavam sobre a língua imposta como um meio de 

colonizar/dominar as pessoas, ou seja, a norma culta é uma linguagem elitizada imposta 

com o intuito de dominar e excluir aqueles que não têm domínio dela. Falavam sobre os 

preconceitos de uma forma bem ampla, envolvendo questões políticas, religiosas, 

históricas e culturais. Na forma que cada aluno expressava o seu ponto de vista, 
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percebíamos que valeu a pena ter percorrido este caminho, pois os seus comentários 

demonstravam que eles estavam atingindo uma certa maturidade.  

Conclui-se, então, que a língua materna é um instrumento de comunicação e de 

troca de experiências, que esta é inerente ao ser humano e, portanto, deve ser valorizada 

e respeitada. Entendemos também que é por meio dela que o aluno representa, organiza 

e transmite de forma específica seu pensamento, pois toda língua carrega dentro de si 

uma visão de mundo, que pode ser transmitida e influenciada pelos bons professores de 

língua portuguesa que saibam utilizar tanto a gramática normativa quanto  a língua do 

dia a dia, valorizando, assim, a identidade de um povo.   
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ANEXO A - MITOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Mito n° 1 

“A língua portuguesa falada no Brasil 

apresenta uma unidade surpreendente” 

Este é o maior e o mais sério dos mitos que compõem a mitologia do preconceito 

lingüístico no Brasil. Ele está tão arraigado em nossa cultura que até mesmo intelectuais de 

renome, pessoas de visão crítica e geralmente boas observadoras dos fenômenos sociais 

brasileiros, se deixam enganar por ele. É o caso, por exemplo, de Darcy Ribeiro, que em seu 

último grande estudo sobre o povo brasileiro escreveu: 

É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, 

hoje, um dos povos mais homogêneos lingüística e culturalmente e também um dos mais inte-

ukgrados socialmente da Terra. Falam uma mesma língua, sem dialetos [grifo meu, Folha de S. 

Paulo, 5/2/95]. 

Existe também toda uma longa tradição de estudos filológicos e gramaticais que se 

baseou, durante muito tempo, nesse (pre)conceito irreal da “unidade lingüística do Brasil”. 

Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a verdadeira 

diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor sua norma lingüística como se 

ela fosse, de fato, a língua comum a todos os 160 milhões de brasileiros, independentemente 

de sua idade, de sua origem geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de 

escolarização etc. [pg. 15] 

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 lingüístico 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 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, [pg. 16] 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 que muitos estudos empreendidos por diversos pesquisadores têm mostrado é que os 

falantes das variedades lingüísticas desprestigiadas têm sérias dificuldades em compreender 

as mensagens enviadas para eles pelo poder público, que se serve exclusivamente da língua-

padrão.  
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Mito n° 2 

“Brasileiro não sabe português /  

Só em Portugal se fala bem português” 

 

E essa história de dizer que “brasileiro não sabe português” e que “só em Portugal se 

fala bem português”? Trata-se de uma grande bobagem, infelizmente transmitida de geração a 

geração pelo ensino tradicional da gramática na escola. 

O brasileiro sabe português, sim. O que acontece é que nosso português é diferente do 

português falado em [pg. 23] Portugal. Quando dizemos que no Brasil se fala português, 

usamos esse nome simplesmente por comodidade e por uma razão histórica, justamente a de 

termos sido uma colônia de Portugal. Do ponto de vista lingüístico, porém, a língua falada no 

Brasil já tem uma gramática — isto é, tem regras de funcionamento — que cada vez mais se 

diferencia da gramática da língua falada em Portugal. Por isso os lingüistas (os cientistas da 

linguagem) preferem usar o termo português brasileiro, por ser mais claro e marcar bem essa 

diferença. 

Na língua falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil 

são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de compreensão: no vocabulário, nas 

construções sintáticas, no uso de certas expressões, sem mencionar, é claro, as tremendas 

diferenças de pronúncia — no português de Portugal existem vogais e consoantes que nossos 

ouvidos brasileiros custam a reconhecer, porque não fazem parte de nosso sistema fonético1. E 

muitos estudos têm mostrado que os sistemas pronominais do português europeu e do 

português brasileiro são totalmente diferentes. 

 

Mito n° 3 

“Português é muito difícil” 

Essa afirmação preconceituosa é prima-irmã da ideia que acabamos de derrubar, a de 

que “brasileiro não sabe português”. Como o nosso ensino da língua sempre se baseou na 

norma gramatical de Portugal, as regras que aprendemos na escola em boa parte não 

correspondem à língua que realmente falamos e escrevemos no Brasil. Por isso achamos que 

“português é uma língua difícil”: porque temos de decorar conceitos e fixar regras que não 

significam nada para nós. No dia em que nosso ensino de português se concentrar no uso real, 

vivo e verdadeiro da língua portuguesa do Brasil é bem provável que ninguém mais continue a 

repetir essa bobagem. 

Todo falante nativo de uma língua sabe essa língua. Saber uma língua, no sentido 

científico do verbo saber, significa conhecer intuitivamente e empregar com naturalidade as 

regras básicas de funcionamento dela. 

Está provado e comprovado que uma criança entre os 3 e 4 anos de idade já domina 

perfeitamente as regras gramaticais de sua língua! O que ela não conhece são sutilezas, 

sofisticações e irregularidades no uso dessas regras, coisas que só a leitura e o estudo podem 

lhe dar. Mas nenhuma criança brasileira dessa idade vai dizer, por exemplo: “Uma meninos 

chegou aqui amanhã”. Um estrangeiro, porém, que esteja começando a aprender português, 

poderá se confundir e falar assim. Por isso aquela piadinha que muita gente solta quando vê 
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uma criancinha estrangeira falando — “Tão pequeno e já fala tão bem [pg. 35] inglês [ou outra 

língua]” — tem seu fundo de verdade: muito pouca gente conseguirá falar uma língua 

estrangeira com tanta desenvoltura quanto uma criança de cinco anos que tem nela sua língua 

materna! Por quê? Porque toda e qualquer língua é “fácil” para quem nasceu e cresceu 

rodeado por ela! Se existisse língua “difícil”, ninguém no mundo falaria húngaro, chinês ou 

guarani, e no entanto essas línguas são faladas por milhões de pessoas, inclusive criancinhas 

analfabetas! 

Se tanta gente continua a repetir que “português é difícil” é porque o ensino tradicional 

da língua no Brasil não leva em conta o uso brasileiro do português. Um caso típico é o da 

regência verbal. O professor pode mandar o aluno copiar quinhentas mil vezes a frase: “Assisti 

ao filme”. Quando esse mesmo aluno puser o pé fora da sala de aula, ele vai dizer ao colega: 

“Ainda não assisti o filme do Zorro!” Porque a gramática brasileira não sente a necessidade 

daquela preposição a, que era exigida na norma clássica literária, cem anos atrás, e que ainda 

está em vigor no português falado em Portugal, a dez mil quilômetros daqui! É um esforço 

árduo e inútil, um verdadeiro trabalho de Sísifo, tentar impor uma regra que não encontra justifi-

cativa na gramática intuitiva do falante. 

 

Mito n° 4 

“As pessoas sem instrução falam tudo errado” 

O preconceito lingüístico se baseia na crença de que só existe, como vimos no Mito n° 

1, uma única língua portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, 

explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Qualquer manifestação lingüística 

que escape desse triângulo escola-gramática-dicionário é considerada, sob a ótica do 

preconceito lingüístico, “errada, feia, estropiada, rudimentar, deficiente”, e não é raro a 

gente ouvir que “isso não é português”. 

Um exemplo. Na visão preconceituosa dos fenômenos da língua, a transformação de I 

em R nos encontros consonantais como em Cráudia, chicrete, praca, broco, pranta é 

tremendamente estigmatizada e às vezes é considerada até como um sinal do “atraso 

mental” das pessoas que falam assim. Ora, estudando cientificamente a questão, é fácil 

descobrir que não estamos diante de um traço de “atraso mental” dos falantes “ignorantes” 

do português, mas simplesmente de um fenômeno fonético que contribuiu para a formação 

da própria língua portuguesa padrão. Basta olharmos para o seguinte quadro: [pg. 40] 

 

PORTUGUÊS PADRÃO  ETIMOLOGIA ORIGEM 

Branco > blank germânico 

Brando > blandu latim 

Cravo > clavu latim 

Dobro > duplu latim 

Escravo > sclavu latim 

Fraco > flaccu latim 

Frouxo > fluxu latim 

Grude > gluten latim 

Obrigar > obligare latim 

Praga > plaga latim 

Prata > plata provençal 

Prega > plica latim 
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Como é fácil notar, todas as palavras do português--padrão listadas acima tinham, na 

sua origem, um I bem nítido que se transformou em R. E agora? Se fôssemos pensar que as 

pessoas que dizem Cráudia, chicrete e pranta têm algum “defeito” ou “atraso mental”, 

seríamos forçados a admitir que toda a população da província romana da Lusitânia 

também tinha esse mesmo problema na época em que a língua portuguesa estava se 

formando. E que o grande Luís de Camões também sofria desse mesmo mal, já que ele 

escreveu ingrês, pubricar, pranta, frauta, frecha na obra que é considerada até hoje o maior 

monumento literário do português clássico, o poema Os Lusíadas. E isso, é “craro”, seria no 

mínimo absurdo. 

Existem, evidentemente, falantes da norma culta urbana, pessoas escolarizadas, que 

têm problemas para [pg. 41] pronunciar os encontros consonantais com L. Nesses casos, 

sim, trata-se realmente de uma dificuldade física que pode ser resolvida com uma terapia 

fonoaudiológica. Não é dessas pessoas que estamos tratando aqui, mas dos brasileiros 

falantes das variedades não-padrão, em cujo sistema fonético simplesmente não existe 

encontro consonantal com L, independentemente de terem ou não dificuldades 

articulatórias. Quando, na escola, se depararem com os encontros consonantais com L, é 

preciso que o professor tenha consciência de que se trata de um aspecto fonético 

“estrangeiro” para eles, do mesmo tipo dos que encontramos, por exemplo, nos cursos de 

inglês, quando nos esforçamos para pronunciar bem o TH de throw ou o I de live. É preciso 

separar bem os dois aspectos do fenômeno. 

Se dizer Cráudia, praca, pranta é considerado “errado”, e, por outro lado, dizer 

frouxo, escravo, branco, praga é considerado “certo”, isso se deve simplesmente a uma 

questão que não é lingüística, mas social e política — as' pessoas que dizem Cráudia, praca, 

pranta pertencem a uma classe social desprestigiada, marginalizada, que não tem acesso à 

educação formal e aos bens culturais da elite, e por isso a língua que elas falam sofre o 

mesmo preconceito que pesa sobre elas mesmas, ou seja, sua língua é considerada 

“feia”,”pobre”,”carente”, quando na verdade é apenas diferente da língua ensinada na escola. 

Ora, do ponto de vista exclusivamente lingüístico, o fenômeno que existe no 

português não-padrão é o mesmo que aconteceu na história do português-padrão, e [pg. 42] 

tem até um nome técnico: rotacismo. O rotacismo participou da formação da língua 

portuguesa padrão, como já vimos em branco, escravo, praga, fraco etc., mas ele continua 

vivo e atuante no português não-padrão, como em broco, chicrete, pranta, Cráudia, porque 

essa variedade não-padrão deixa que as tendências normais e inerentes à língua se 

manifestem livremente. Assim, o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala 

o quê. Neste caso, o preconceito lingüístico é decorrência de um preconceito social.  

Como se vê, do mesmo modo como existe o preconceito contra a fala de determinadas 

classes sociais, também existe o preconceito contra a fala característica de certas regiões. É 

um verdadeiro acinte aos direitos humanos, por exemplo, o modo como a fala nordestina é 

retratada [pg. 43] nas novelas de televisão, principalmente da Rede Globo. Todo 

personagem de origem nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado 

para provocar o riso, o escárnio e o deboche dos demais personagens e do espectador. No 

plano lingüístico, atores não-nordestinos expressam-se num arremedo de língua que não é 

falada em lugar nenhum do Brasil, muito menos no Nordeste. Costumo dizer que aquela 

deve ser a língua do Nordeste de Marte! Mas nós sabemos muito bem que essa atitude 

representa uma forma de marginalização e exclusão. 

Para mostrar que a fala nordestina nada tem de “engraçada” ou “ridícula”, vamos 

fazer uma pequena comparação. Na pronúncia normal do Sudeste, a consoante que escreve-

mos T é pronunciada [tš] (como em tcheco) toda vez que é seguida de um [i]. Esse fenômeno 

fonético se chama palatalização. Por causa dele, nós, sudestinos, pronunciamos [tšitšia] a 
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palavra escrita TITIA. E todo mundo acha isso perfeitamente normal, ninguém tem vontade 

de rir quando um carioca, mineiro ou capixaba fala assim. 

Quando, porém, um falante do Sudeste ouve um falante da zona rural nordestina 

pronunciar a palavra escrita OITO como [oytšu], ele acha isso “muito engraçado”, “ridículo” 

ou “errado”. Ora, do ponto de vista meramente lingüístico, o fenômeno é o mesmo — 

palatalização —, só que o elemento provocador dessa palatalização, o [y], está antes do [t] e 

não depois dele. 

Então, se o fenômeno é o mesmo, por que na boca de um ele é “normal” e na boca de 

outro ele é “engraçado”, [pg. 44] “feio” ou “errado”? Porque o que está em jogo aqui não é a 

língua, mas a pessoa que fala essa língua e a região geográfica onde essa pessoa vive. Se o 

Nordeste é “atrasado”, “pobre”, “subdesenvolvido” ou (na melhor das hipóteses) “pitoresco”, 

então, “naturalmente”, as pessoas que lá nasceram e a língua que elas falam também 

devem ser consideradas assim...  

Ora, faça-me o favor, Rede Globo! [pg. 45] 

 

Mito n°5 

“O lugar onde melhor se fala português 

no Brasil é o Maranhão” 

 

Não sei quem foi a primeira pessoa que proferiu essa grande bobagem, mas a realidade é 

que até hoje ela continua sendo repetida por muita gente por aí, inclusive gente culta, que 

não sabe que isso é apenas um mito sem nenhuma fundamentação científica. De onde será 

que veio essa idéia? Esse mito nasceu, mais uma vez, da velha posição de subserviência em 

relação ao português de Portugal. 

É sabido que no Maranhão ainda se usa com grande regularidade o pronome tu, 

seguido das formas verbais clássicas, com a terminação em -s característica da segunda 

pessoa: tu vais, tu queres, tu dizes, tu comias, tu cantavas etc. Na maior parte do Brasil, 

como sabemos, devido à reorganização do sistema pronominal de que já falei, o pronome tu 

foi substituído por você. Aliás, nas palavras da boneca Emília, “o tu já está velho coroco” e o 

que ele deve fazer, na opinião dela, “é ir arrumando a trouxa e pondo-se ao fresco”, e mudar-

se de vez para o “bairro das palavras arcaicas”. De fato, o pronome tu está em vias de 

extinção na fala do brasileiro, e quando ainda é usado, como por exemplo em alguns falares 

característicos de certas camadas sociais do Rio de Janeiro, o verbo assume a forma da 

terceira pessoa: tu vai, tu fica, tu quer, tu deixa disso etc., que caracteriza também a fala 

informal de algumas outras regiões. Em Pernambuco, por [pg. 46] exemplo, é muito comum 

a interjeição interrogativa “tu acha?” para indicar surpresa ou indignação. 

Ora, somente por esse arcaísmo, por essa conservação de um único aspecto da 

linguagem clássica literária, que coincide com a língua falada em Portugal ainda hoje, é que 

se perpetua o mito de que o Maranhão é o lugar “onde melhor se fala o português” no Brasil. 

Acontece, porém, que os defensores desse mito não se dão conta de que, ao utilizarem 

o critério prescritivista de correção para sustentá-lo, se esquecem de que os mesmos 

maranhenses que dizem tu és, tu vais, tu foste, tu quiseste, também dizem: Esse é um bom 

livro para ti ler, em vez da forma “correta”, Esse é um bom livro para tu leres. Ou seja, eles 

atribuem ao pronome ti a mesma função de sujeito que em amplas regiões do Brasil, nas 

mais diversas camadas sociais (cultas inclusive), é atribuída ao pronome mim quando 
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antecedido da preposição para e seguido de verbo no infinitivo: Para mim fazer isso vou 

precisar da sua ajuda — uma construção sintática que deixa tanta gente de cabelo em pé. 

O que acontece com o português do Maranhão em relação ao português do resto do 

país é o mesmo que acontece com o português de Portugal em relação ao português do 

Brasil: não existe nenhuma variedade nacional, regional ou local que seja intrinsecamente 

“melhor”, “mais pura”, “mais bonita”, “mais correta” que outra. Toda variedade lingüística 

atende às necessidades da comunidade de seres humanos que a empregam. Quando deixar 

de atender, ela inevitavelmente sofrerá transformações para [pg. 47] se adequar às novas 

necessidades. Toda variedade lingüística é também o resultado de um processo histórico 

próprio, com suas vicissitudes e peripécias particulares. Se o português de São Luís do 

Maranhão e de Belém do Pará, assim como o de Florianópolis, conservou o pronome tu com 

as conjugações verbais lusitanas, é porque nessas regiões aconteceu, no período colonial, 

uma forte imigração de açorianos, cujo dialeto específico influenciou a variedade de 

português brasileiro falado naqueles locais. O mesmo acontece com algumas características 

“italianizantes” do português da cidade de São Paulo, onde é grande a presença dos 

imigrantes italianos e seus descendentes, ou com castelhanismos evidentes na fala dos 

gaúchos, que mantêm estreitos contatos culturais com seus vizinhos argentinos e 

uruguaios. 

 Temos de levar em consideração a presença de regras variáveis em todas as 

variedades, a culta inclusive. [pg. 51] 

 

 

Mito n° 6 

“O certo é falar assim  

porque se escreve assim” 

Diante de uma tabuleta escrita COLÉGIO é provável que um pernambucano, lendo-a em 

voz alta, diga CÒlégio, que um carioca diga CUlégio, que um paulistano diga CÔlégio. E agora? 

Quem está certo? Ora, todos estão igualmente certos. O que acontece é que em toda língua do 

mundo existe um fenômeno chamado variação, isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito 

em todos os lugares, assim como nem todas as pessoas falam a própria língua de modo 

idêntico. 

Infelizmente, existe uma tendência (mais um preconceito!) muito forte no ensino da 

língua de querer obrigar o aluno a pronunciar “do jeito que se escreve”, como se essa fosse a 

única maneira “certa” de falar português. (Imagine se alguém fosse falar inglês ou francês do 

jeito que se escreve!) Muitas gramáticas e livros didáticos chegam ao cúmulo de aconselhar o 

professor a “corrigir” quem fala muleque, bêjo, minino, bisôro, como se isso pudesse anular o 

fenômeno da variação, tão natural e tão antigo na história das línguas. Essa supervalorização 

da língua escrita combinada com o desprezo da língua falada é um preconceito que data de 

antes de Cristo! 

É claro que é preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não se 

pode fazer isso tentando criar uma língua falada “artificial” e reprovando como “erradas” as 

pronúncias que são resultado natural das [pg. 52] forças internas que governam o idioma. 

Seria mais justo e democrático dizer ao aluno que ele pode dizer BUnito ou BOnito, mas que só 

pode escrever BONITO, porque é necessária uma ortografia única para toda a língua, para que 

todos possam ler e compreender o que está escrito, mas é preciso lembrar que ela funciona 

como a partitura de uma música: cada instrumentista vai interpretá-la de um modo todo seu, 

particular! 
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O pintor belga René Magritte (1898-1967) tem um quadro famoso, chamado A traição 

das imagens, no qual se vê a figura de um cachimbo e embaixo dela a frase escrita: “Isto não é 

um cachimbo”. 

 

 

Em que esse exemplo pode servir à nossa discussão? Isso não é um cachimbo de 

verdade, mas simplesmente a representação gráfica, pictórica de um cachimbo. O mesmo 

acontece com a escrita alfabética, em sua regulamentação ortográfica oficial. Ela não é a fala: 

é uma tentativa [pg. 53] de representação gráfica, pictórica e convencional da língua falada.  

Quando digo que a escrita é uma tentativa de representação é porque sabemos que não 

existe nenhuma ortografia em nenhuma língua do mundo que consiga reproduzir a fala com 

fidelidade. 

A língua escrita, por seu lado, é totalmente artificial, exige treinamento, memorização, 

exercício, e obedece a regras fixas, de tendência conservadora, além de ser uma 

representação não exaustiva da língua falada. 

Do ponto de vista da história de cada indivíduo, o aprendizado da língua falada sempre 

precede o aprendizado da língua escrita, quando ele acontece. Basta citar os bilhões de 

pessoas que nascem, crescem, vivem e morrem sem jamais aprender a ler e a escrever! E no 

entanto ninguém pode negar que são falantes perfeitamente competentes de suas línguas 

maternas. 

 A gramática tradicional despreza totalmente os fenômenos da língua oral, e quer impor 

a ferro e fogo a língua literária como a única forma legítima de falar e escrever, como a única 

manifestação lingüística que merece ser estudada. 

 

Mito n° 7 

“É preciso saber gramática 

para falar e escrever bem” 

É difícil encontrar alguém que não concorde com a declaração acima. Ela vive na ponta 

da língua da grande maioria dos professores de português e está formulada em muitos 

compêndios gramaticais, como a já citada Gramática de Cipro e Infante, cujas primeiríssimas 

palavras são: “A Gramática é instrumento fundamental para o domínio do padrão culto da 

língua”. 

É muito comum, também, os pais de alunos cobrarem dos professores o ensino dos 

“pontos” de gramática tais como eles próprios os aprenderam em seu tempo de escola. E não 

faltam casos de pais que protestaram veementemente contra professores e escolas que, 
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tentando adotar uma prática de ensino da língua menos conservadora, não seguiam 

rigorosamente “o que está nas gramáticas”. Conheço gente que tirou seus filhos de uma escola 

porque o livro didático ali adotado não ensinava coisas “indispensáveis” como “antônimos”, 

“coletivos” e “análise sintática”... 

Por que aquela declaração é um mito? Porque, como nos diz Mário Perini em Sofrendo a 

gramática (p. 50), “não existe um grão de evidência em favor disso; toda a evidência disponível 

é em contrário”. Afinal, se fosse assim, todos os gramáticos seriam grandes escritores (o que 

está longe de ser verdade), e os bons escritores seriam especialistas em gramática. [pg. 62] 

Ora, os escritores são os primeiros a dizer que gramática não é com eles! Rubem Braga, 

indiscutivelmente um dos grandes de nossa literatura, escreveu uma crônica deliciosa a esse 

respeito chamada “Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim”. 

Carlos Drummond de Andrade (preciso de adjetivos para qualificá-lo?), no poema “Aula 

de Português” também dá testemunho de sua perturbação diante do “mistério” das “figuras de 

gramática, esquipáticas”, que compõem “o amazonas de minha ignorância”. Drummond 

ignorante? 

E o que dizer de Machado de Assis que, ao abrir a gramática de um sobrinho, se 

espantou com sua própria “ignorância” por “não ter entendido nada”? Esse e outros casos são 

citados por Celso Pedro Luft em Língua e liberdade (pp. 23-25). E esse mesmo autor nos diz 

(p. 21): 

Um ensino gramaticalista abafa justamente os talentos naturais, incute insegurança na linguagem, 

gera aversão ao estudo do idioma, medo à expressão livre e autêntica de si mesmo. 

Mário Perini, no livro que citamos acima, chama a atenção para a “propaganda 

enganosa” contida no mito de que é preciso ensinar gramática para aprimorar o desempenho 

lingüístico dos alunos: 

Quando justificamos o ensino de gramática dizendo que é para que os alunos venham a escrever 

(ou ler, ou falar) melhor, estamos prometendo uma mercadoria que não podemos entregar. Os 

alunos percebem isso com bastante clareza, embora talvez não o possam explicitar; e esse é um 

dos fatores do descrédito da disciplina entre eles. [pg. 63] 

E Sirio Possenti, já citado, lembra-nos que as primeiras gramáticas do Ocidente, as 

gregas, só foram elaboradas no século II a. C, mas que muito antes disso já existira na Grécia 

uma literatura ampla e diversificada, que exerce influência até hoje em toda a cultura ocidental. 

A Ilíada e a Odisséia já eram conhecidas no século VI a. C, Platão escreveu seus fascinantes 

Diálogos entre os séculos V e IV a. C, na mesma época do grande dramaturgo Esquilo, 

verdadeiro criador da tragédia grega. Que gramática eles consultaram? Nenhuma. Como 

puderam então escrever e falar tão bem sua língua? 

O que aconteceu, ao longo do tempo, foi uma inversão da realidade histórica. As 

gramáticas foram escritas precisamente para descrever e fixar como “regras” e “padrões” as 

manifestações lingüísticas usadas espontaneamente pelos escritores considerados dignos de 

admiração, modelos a ser imitados. Ou seja, a gramática normativa é decorrência da língua, é 

subordinada a ela, dependente dela. Como a gramática, porém, passou a ser um instrumento 

de poder e de controle, surgiu essa concepção de que os falantes e escritores da língua é que 

precisam da gramática, como se ela fosse uma espécie de fonte mística invisível da qual 

emana a língua “bonita”, “correta” e “pura”. A língua passou a ser subordinada e dependente da 

gramática. O que não está na gramática normativa “não é português”. E os compêndios 

gramaticais se transformaram em livros sagrados, cujos dogmas e cânones têm de ser 

obedecidos à risca para não se cometer nenhuma “heresia”. [pg. 64] 

O resultado dessa inversão dos fatos históricos é visível, por exemplo, na Gramática de 

Cipro e Infante que, na p. 16, afirma: 
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A Gramática normativa estabelece a norma culta, ou seja, o padrão lingüístico que socialmente é 

considerado modelar [...] As línguas que têm forma escrita, como é o caso do português, 

necessitam da Gramática normativa para que se garanta a existência de um padrão lingüístico 

uniforme [...]. 

Ora, não é a gramática normativa que “estabelece” a norma culta. A norma culta 

simplesmente existe como tal. A tarefa de uma gramática seria, isso sim, definir, identificar e 

localizar os falantes cultos, coletar a língua usada por eles e descrever essa língua de forma 

clara, objetiva e com critérios teóricos e metodológicos coerentes. Sem isso não podemos 

confiar em gramáticas como a de Domingos Paschoal Cegalla, que afirma simplesmente: 

Este livro pretende ser uma Gramática Normativa da Língua Portuguesa do Brasil, conforme a 

falam e escrevem as pessoas cultas na época atual [Novíssima gramática da língua portuguesa, p. 

xix]. 

Mas quem são essas “pessoas cultas na época atual”? Com que critérios o autor as 

classificou de “cultas”? Com que metodologia precisa identificou o modo como elas “falam e 

escrevem”? Pois é disso precisamente que mais necessitamos hoje no Brasil: da descrição 

detalhada e realista da norma culta objetiva, com base em coletas confiáveis que se utilizem 

dos recursos tecnológicos mais avançados, para que ela sirva de base ao 

ensino/aprendizagem [pg. 65] na escola, e não mais uma norma fictícia que se inspira num 

ideal lingüístico inatingível, baseado no uso literário, artístico, particular e exclusivo dos 

grandes escritores. Afinal, um instrutor de auto-escola quer formar bons motoristas, e não 

campeões internacionais de Fórmula 1. Um professor de português quer formar bons usuários 

da língua escrita e falada, e não prováveis candidatos ao Prêmio Nobel de literatura! 

Por outro lado, não é a gramática normativa que vai “garantir a existência de um padrão 

lingüístico uniforme”. Esse padrão lingüístico (que pode chegar a certo grau de uniformidade, 

mas nunca será totalmente uniforme, pois é usado por seres humanos que nunca hão de ser 

criaturas física, psicológica e socialmente idênticas), como já dissemos, existe na sociedade, 

independentemente de haver ou não livros que o descrevam. 

 

Mito n°8 

“O domínio da norma culta 

é um instrumento de ascensão social” 

Este mito, que vem fechar nosso circuito mitológico, tem muito que ver com o primeiro, o 

mito da unidade lingüística do Brasil. Esses dois mitos são aparentados porque ambos tocam 

em sérias questões sociais. É muito comum encontrar pessoas muito bem-intencionadas que 

dizem que a norma padrão conservadora, tradicional, literária, clássica é que tem de ser 

mesmo ensinada nas escolas porque ela é um “instrumento de ascensão social”. Seria então o 

caso de “dar uma língua” àqueles que eu chamei de “sem-língua”? 

Ora, se o domínio da norma culta fosse realmente um instrumento de ascensão na 

sociedade, os professores de português ocupariam o topo da pirâmide social, econômica e 

política do país, não é mesmo? Afinal, supostamente, ninguém melhor do que eles domina a 

norma culta. Só que a verdade está muito longe disso como bem sabemos nós, professores, a 

quem são pagos alguns dos salários mais obscenos de nossa sociedade. Por outro lado, um 

grande fazendeiro que tenha apenas alguns poucos anos de estudo primário, mas que seja 

dono de milhares de cabeças de gado, de indústrias agrícolas e detentor de grande influência 

política em sua região vai poder falar à vontade sua língua de “caipira”, com todas as formas 

sintáticas consideradas “erradas” pela gramática [pg. 69] tradicional, porque ninguém vai se 

atrever a corrigir seu modo de falar. 
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O que estou tentando dizer é que o domínio da norma culta de nada vai adiantar a uma 

pessoa que não tenha todos os dentes, que não tenha casa decente para morar, água 

encanada, luz elétrica e rede de esgoto. O domínio da norma culta de nada vai servir a uma 

pessoa que não tenha acesso às tecnologias modernas, aos avanços da medicina, aos 

empregos bem remunerados, à participação ativa e consciente nas decisões políticas que 

afetam sua vida e a de seus concidadãos. O domínio da norma culta de nada vai adiantar a 

uma pessoa que não tenha seus direitos de cidadão reconhecidos plenamente, a uma pessoa 

que viva numa zona rural onde um punhado de senhores feudais controlam extensões 

gigantescas de terra fértil, enquanto milhões de famílias de lavradores sem-terra não têm o que 

comer. 

Achar que basta ensinar a norma culta a uma criança pobre para que ela “suba na vida” 

é o mesmo que achar que é preciso aumentar o número de policiais na rua e de vagas nas 

penitenciárias para resolver o problema da violência urbana. 
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ANEXO B – TEXTO DE ELISABETH SILVEIRA SOBRE LINGUAGEM NA 

ESCOLA 
 

 

Linguagem na escola 

 

Aquisição de várias habilidades linguísticas e de algumas capacidades é favorecida pelo 

letramento, que estimula a manipulação não-verbal de objetos e eventos, a observação de 

processos e fenômenos, produções linguísticas diversas, endereçadas a diferentes 

interlocutores. A diferença no desempenho escolar, entre sujeitos pertencentes a grupos 

sociais distintos, deve-se ao rítmo do desenvolvimento destas habilidades em cada sujeito. E, 

neste desenvolvimento, a linguagem desempenha papel essencial, já que possibilita ao falante 

constituir-se como sujeito diante do outro, expressando suas opiniões, tomando consciência de 

si mesmo e do real. 

 

Enquanto potencial constitutivo do sujeito, a linguagem tende a ser favorecida pelo espaço 

dialógico da escola. Porém, na escola a interação professor/aluno nem sempre se realiza nesta 

dimensão dialógica, pois é o professor que demarca o espaço discursisvo, dentre dos quais os 

alunos devem atuar. Assimetria – espaço do discurso do aluno/ espaço do discurso do 

professor – produz contradição, já que, nas discursões em sala de aula, muitas vezes o ponto 

de vista do aluno fica prejudicado, devido à delimitação de seu espaço. Esta atitude 

pseudodialógiga acaba por difultar a formação de uma massas crítica pois, ignorando a 

condição primária de falante de seus alunos, o professor os impede de alcançar a consciência 

de que são usuários da língua e que é, através dla que eles podem fazer valer seus 

argumentos, transformando o real. 

 

Neste sentido, o objetivo maior da escola deveria ser o de desenvolver as potencialidades 

linguísticas do aluno, contribuindo para a obtenção plena da cidadania. Porém, a cidadania só 

é exercitada plenamente quando, além de seu próprio dialeto que lhe confere identidade, o 

falante domina o dialeto socialmente legitimado plo sociedade – dialeto utilizado em sugestões 

formais de comunicação e que codifica o conhecimento produzido acumulado pela 

humanidade. De posse deste  conhecimento e da visão crítica que isso possibilita, o sujeito 

pode tentar transformar o real. 

 

Além do caráter monológico do discurso da escola, quando se trata especificamente de classes 

de alfabetização, outros fatores devem ser considerados. Uma deles diz respeito à existência 

de hábitos socioculturais que facilitam a aprendizagem. Ora, se para adquirir a língua falada é 

suficiente que, ao nascer a criança, esteja inserida em uma comunidade de falar, da mesma 

forma na aquisição da língua escrita é essencial que ela esteja envolvida, sitematicamente, 

como o texto escrito. Se ela formulou e testou hipótese sobre o uso de falar, pelo contato 

sistemático com a língua falada, analogicamente, pelo contato com a língua escrita, ela irá 

formular e testar hipóteses sobre o uso da escrita. Assim, o processo de alfabetização pode ser 

facilitado, como a inserção da criança em uma ambiente onde circula e seja livros, jornais e 

revista; onde os adultos lhe contem histórias e ouçam as histórias que ingenuamente ela diz 

ler; onde os adultos que a cercam se apresentem com frequência envolvidos com a escrita; 

onde os instrumentos para edição de textos façam parte de seu cotidiano. 
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Mas nem sempre esse ambiente para apropriação da escrita faz parte do universo das crianças 

das classes populares. Além das escassez de textos, muitas vezes a criança não é encorajada 

a ler por si própria, o que determina não só a criação de falsas expctativas, como também suas 

estranhezas em relação ao texto escrito. Esse fato pode ser amenizado pelo acesso da criança 

a pré-escola, já que a aquisição da linguagem se processa com mais facilidade até cerca dos 

sete anos. A convivência da criança com o texto na pré-escola pode atenuar as consequências 

de seus poucos contatos com a escrita em casa, facilitando sua alfabetização e ampliando 

suas chances de sucesso.   Já em séries mais avançadas, cabe ao professor compreender as 

variação linguística e aceitar, sem posições valorativas, o dialeto que seus alunos trazem para 

a escola, levando-os a identificar as características básicas e diferenças possibilidades de uso 

de cada variável linguística. 

 

Tendo como o objetivo o desenvolvimento de uma massa crítica, o professor deveria utilizar 

estratégias que levasse os alunos a selecionar o uso linguístico mais adquado a uma 

determinada situação, não dispensado a discussão do valor social atribuído ao dialeto padrão. 

Para atingir esta meta, é relevante o trabalho com o texto já que, por apresentar múltiplos 

planos de significação, este dá margem a diferentes interpretações. Em suas entrelinhas 

podem ser reconhecidas, ainda, as intenções do autor assim como as expectativas deste em 

relação ao leitor. 

 

É  ainda  na escola que deve ser debatido os preconceitos e a estigmatização de certos 

dialetos, bem como as consequentes repercursos sociais do curso inadequado da linguagem. 

Desta forma, ao invés de se prender a descrição gramaticais intermináveis – muitas vezes 

inconsistentes – o trabalho ralizado com a língua na escola deveria ter como objetivo o 

aperfeiçoamento linguístico dos alunos, habilidade necessária apropriação do saber. Isto, por 

sua vez, alargaria a visão de mundo com a qual a criança chega à escola. 

 

Enfelizmente, a escola perpetua  suas práticas, mostrando desconhecer os princípios básicos 

que norteiam a linguagem, deixando-se orientar pela dicotomia certo/errado. Sob esta ótica, 

avaliar o diferente e referenda o estigma do erro. Ignorando e refutando o dialeto da maioria de 

seus alunos, a escola acaba reforçando a descriminação dste aluno que, desmotivados, 

acabam por se evadir. 

 

 

Discurso da escola 

 

O processo de introdução de crianças das classes populares na cultura letrada tm sido um 

desafio para o sistema de ensino, já que persite o fracasso escolar, perpetuando nos índices 

de repetência  de evasão. 

 

Visando à transmissão  à apreensão da cultura letrada, a intração professor/aluno ´mediada, 

primordialmente, pela língua em suas modalidades oral e escrita. Tendo a língua um caráter 

social, esta intração nem sempre é harmoniosa, pois no contexto da sala de aula acentuam-se 

as difrenças culturais, sociais e cognitivas entre os atores principais deste processo. Na escola 

pública, o professor – representante da classe dominante – através de sua linguagem, 

expressa crenças, valores  representações da realidade valorizadas na e pela escola; 

representante da classe popular, o aluno não compartilha destas crenças, valores e 

representações da realidadse. Além de sua linguagem, suas pressuposições e expectativas 
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também diferem das do professor. As consequências desta falta de sintonia repercutem 

diretamente no desmpenho escolar. 

 

Desta forma, precisamos definir que tipo de linguagem – enquanto mediadora da intração 

professor/aluno m sala de aula – a escola utiliza. Para tal, devemos considerar que esta 

interação constitui uma prática discursiva específica do contexto institucional da escola. A 

compreensão deste discurso poderá tornar menos opacos os processos, através dos quais o 

fracasso escolar se instaura. 
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ANEXO C – PONTOS DE VISTA DOS ALUNOS SOBRE O TEXTO DE 

ELIZABETH SILVEIRA 
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ANEXO D - ENTREVISTA COM UM ALUNO DO COLÉGIO ESTADUAL BARÃO 

DE TEFÉ. 
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ANEXO E - ENTREVISTA COM OS PAIS DE UM DOS ALUNOS DO COLÉGIO 

ESTADUAL PROFESSOR ROBERTO LYRA 

 
 

 

 


