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Resumo

O presente artigo tem como objetivo, embasado em pressupostos sociolinguísticos, refletir acerca
do ensino de Língua Portuguesa nas escolas brasileiras, servindo como aporte teórico para
professores na busca de caminhos viáveis para o tratamento da variação em sala de aula. Serão
discutidos aspectos como: o princípio da homogeneidade linguística; variação e mudança
linguística; preconceito linguístico; ensino da norma-padrão e o papel social da escola.

Palavras-chave: Variação e mudança linguística. Ensino da Língua Portuguesa. Preconceito
linguístico. Norma-padrão.

1 INTRODUÇÃO

O ensino nas escolas é pautado na variedade culta da língua, por isso as aulas de língua
portuguesa priorizavam o ensino de gramática normativa: “compêndio destinado a fazer com que
seus leitores aprendam a falar e escrever corretamente” (POSENTI, 2004, p.64), difundindo a
ideologia de homogeneidade linguística.

A partir da década de 60, à luz da sociolinguística, as teorias defensoras da
homogeneidade da língua passaram a ser refutadas. Conforme Murad e Silva (2012), não existiria
“erro” ou “desvio” da norma padrão e sim variedades de uma mesma língua, havendo uma lógica
estrutural tanto na língua padrão quanto na língua não padrão sendo, pois, indispensável à análise
e discussão em sala de aula das diferentes variantes.

Vivemos em uma época em que a escola não pode mais ignorar as diferenças
sociolinguísticas. Professores e alunos têm que está conscientes de que existem
formas alternativas para se dizer a mesma coisa, as quais serve a propósitos
comunicativos diferentes e são recebidas de maneira diferenciada pela sociedade
(NAVARRO, 2007, p. 9).
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Coelho (2007), afirma que a escola deve auxiliar o aluno a compreender a realidade
linguística com suas contradições e variações, entretanto, percebe-se que as instituições de ensino
permanecem utilizando a gramática normativa como principal aporte teórico nas aulas de língua
portuguesa, considerando os processos variacionais erros que precisam ser corrigidos pelos
professores.

De acordo com Santos (2008, p. 83),

Com base nesse pressuposto de que a norma de prestigio é a única escolha
aceitável, o que se afasta dessa norma acaba sendo considerado erro e, apesar da
sistematicidade observada na variação linguística, o fato incontestável de que as
línguas variam em todos os níveis é usado para desqualificar os indivíduos em
cuja a fala se percebem fenômenos divergentes da norma.

Conforme Possenti (2004), a noção de erro para gramática normativa é tudo aquilo que
foge à variedade padrão, assim qualquer outra formar de falar/escrever diferentes dos exemplos
ideias e arcaizantes da gramática tradicional é estigmatizada. A não aceitação da diversidade
linguística contribui, deste modo, para que os falantes sejam vítimas de preconceito linguístico
(Bagno, 2002).

Dessa forma, o presente artigo tem como objetivo fazer uma reflexão sobre o ensino da
língua portuguesa no Brasil e sua realização na prática escolar. Desmistificando a ideologia de
homogeneidade linguística ainda presente nas escolas brasileiras, incentivando os professores a
realizarem em salas de aulas discussões sobre a dinamicidade da língua e sua diversidade,
estimulando respeito por todas as variedades linguísticas, dissipando, assim, o preconceito
linguístico.

2 A HOMOGENEIDADE LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA – BREVE HISTÓRICO

Antigamente, a variação linguística não se fazia presente nas propostas pedagógicas dos
professores de língua portuguesa. O ensino empregado em sala de aula era conservador, seguindo
a tradição clássica Greco-romana, baseando-se numa concepção de língua homogênea tida,
segundo Gorski e Coelho (2009, p.74), como um “padrão abstrato que existia independente dos
indivíduos que a falavam”.

Até meados do século XX no Brasil, as escolas eram destinadas a minoria, atendendo as
expectativas da sociedade dominante, [...] “no que se refere à língua portuguesa, os indivíduos
escolarizados, dominavam, ou se acreditava que dominassem, o padrão linguístico designado por
tradição com o ‘correto’” (MATOS E SILVA, 2004, p. 74). Devido à democratização do ensino
nos anos 60, o público escolar se modificou, as escolas, antes destinadas à elite, passam a receber
alunos da classe baixa, vindos não só da periferia como também da zona rural.

A variedade linguística destes alunos não se enquadrava nos moldes empregados pelas
escolas, ao passo que as instituições de ensino defendiam a homogeneidade linguística propagada
através dos ensinamentos da gramática tradicional, ou seja, do padrão culto, causando um
conflito linguístico para o qual as escolas e professores não estavam preparados; sendo mais
cômodo ignora-lo e permanecer seguindo os parâmetros gramaticais de correção.
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Para esses falantes, “a escola passa a ser uma espécie de ‘colônia correcional’, coercitiva,
instrumento de ajuste social” (MATOS E SILVA, 2004, p. 73). Os alunos precisam corrigir a sua
forma de falar e escrever, visto que não seguiam o padrão da sociedade dominante, castradora das
mudanças e variações linguísticas em detrimento do conservadorismo elitizante. Matos e Silva
(2004, p.74) complementa dizendo que “a gramática tradicional reforça o ‘dialeto da elite’,
reforça padrões e uso que são próprios a uma classe dominante, que seu ensino (quer bem ou mal
feito) faz silenciar os outros usos”.

O ensino tradicional e coercitivo estimula, pois, o preconceito linguístico e a fala de
pessoas pertencentes a classes sociais menos prestigiadas passa a ser estigmatizada e
desvalorizada. Ao passo que a escola, “detentora de todo saber e cultura”, defendia a variedade
padrão, sendo todas as outras variedades um problema social e uma manifestação de
inferioridade.

As variantes linguísticas dos alunos de classes populares eram consideradas deficientes, o
português pronunciado por eles era considerado “errado”, tendo a escola, conforme Coelho
(2007), como principal função, “enquadra-los” à norma-padrão da língua portuguesa, ignorando
os usos linguísticos e estimulando o mito da língua única.

2.1 PRECONCEITO LINGUÍSTICO: MAIS UMA FORMA DE DISCRIMNAÇÃO

SOCIAL

Bagno (2006), afirma que os gramáticos tradicionalistas incorrem num grave erro
linguístico de estudar a língua como uma coisa morta e imutável, sem levar em consideração as
pessoas que a falam. Cecílio e Matos (2009), complementam dizendo que  os gramáticos, ao
privilegiarem o estudo da gramática normativa, enfocando-a como uma obra acabada, restringem
a língua materna a regras e exceções que devem, obrigatoriamente, serem seguidas pelos alunos.

Desta forma, o preconceito linguístico é estimulado, ao passo que as variantes utilizadas
por falantes de classes populares são discriminadas por não estarem presentes nas gramáticas
normativas. Soares diz que:

É o uso da língua na escola que evidencia mais claramente as diferenças entre
grupos sociais e que gera discriminações e fracasso. O uso por alunos
provenientes das camadas populares, de variantes linguísticas social e
escolarmente estigmatizadas provoca preconceitos linguísticos e leva a
dificuldades de aprendizagem, já que a escola usa e quer ver usada a variante
padrão socialmente prestigiada (2000, p.17).

Conforme Bagno (2006), atitudes discriminatórias são muito recorrentes em programas de
televisão e de rádio, como também em colunas de jornal e revista e principalmente nos manuais
escolares, tendo como intenção determinar que o certo é escrever/falar seguindo as normas da
gramática-padrão.

Bagno (2006), complementa dizendo que se formos acreditar no mito da língua única,
existirão milhões de falantes sem língua, já que uma quantidade grande de brasileiros permanece
à margem do domínio da norma culta:
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É claro que eles também falam português, uma variedade de português não-
padrão, com sua gramática particular, que no entanto não é reconhecida,
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  (p.16).

Os docentes corroboram com o preconceito linguístico ao concentrarem-se na transmissão
estática da norma padrão e da gramática normativa, desestimulando o conhecimento dinâmico da
língua e toda a sua diversidade. O comportamento conservador e homogeneizante do professor
em sala de aula incita uma série de mitos sobre a língua, que criaram, segundo Bagno (2003),
uma ideologia linguística conservadora:

A gramática tradicional é a variedade das classes dominantes que se transformou
em universal abstrato, válido para todos os membros da sociedade brasileira
como língua legítima. Assim, qualquer outra variedade, diferente da imposta
pelas gramáticas normativas, não é “língua de gente” ou, quando muito, é língua
de seres humanos degradados, os párias da sociedade (p.31).

Para Gorski e Coelho (2009), a gramática ensinada torna-se histórica e socialmente
descontextualizada, visto que é desvinculada dos seus usuários, sendo vista como um repertório
de regras de bem escrever e falar, desconsiderando o uso real da língua. A mesma vista como
única e os alunos deviam seguir o modelo idealizado:

Os professores limitavam (e ainda hoje limitam) as aulas de português ao ensino
da gramática normativa, nos quais sua função era corrigir o “português errado”,
além de ensinar a nomenclatura gramatical e analise gramatical,
descontextualizadas, sem utilidade (COELHO, 2007, p. 1).

Ignoravam, assim, o fato de que o português culto não é a única língua falada no Brasil.
Para Oliveira (2003), aproximadamente 210 idiomas são falados no território brasileiro,
constituindo um perfil plurilíngue e multicultural. Conforme o autor:

A imagem do país que fala somente português, e de que o português brasileiro
não tem dialetos é consequência da intervenção do estado e da ideologia da
unidade nacional que, desde sempre, com diferentes premissas e em diferentes
formatos, conduziram as ações culturais no Brasil (p.8).

A língua desempenha, pois, uma função simbólica de poder, já que os ensinamentos
gramaticais priorizam a reprodução do modelo sociocultural dominante, reforçando o dialeto da
elite brasileira, revelando a falsa democratização da educação, visto que os princípios de
igualdade linguística não são respeitados.

A variação presente em todas as línguas naturais é perfeitamente adaptadas às
necessidades comunicativas dos falantes. As regras de cunho social que
governam esse processo estão, naturalmente, relacionadas à estrutura social e os
valores da sociedade na qual ocorrem os fenômenos variáveis. A norma
codificada em determinadas gramáticas, a norma culta, a norma padrão ou a
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norma de prestigio, por exemplo, tem sobre as outras variedades das línguas o
privilégio, baseado em critérios subjetivos, de modelo, de ideal linguístico e são,
naturalmente, questionáveis os requisitos que elevam uma variedade de língua
ao status de padrão num país com extensão, distribuição de renda e acesso à
educação formal como o Brasil (SANTOS, p.83, 2008).

Visioli (2004), diz que embora a escola pareça não ter sido pensada para contemplar a
heterogeneidade social e linguística, ambos são aspectos determinantes para um ensino
democrático, “as escolas e as sociedades precisam estar afinadas, uma vez que pertencem a
mesma natureza complexa e heterogênea” (p.21).

A norma padrão precisa deixar de ser enaltecida como única e soberana forma de se
comunicar. Seus valores estéticos, identitários e patrióticos superiores precisam ser reavaliados, a
norma-padrão, assim como outras variedades linguísticas, tem grande relevância, não existindo
homogeneidade nem superioridade linguística, sendo assim:

Todas as línguas são adequadas às necessidades e características da cultura a que
servem e igualmente válidas como instrumentos de comunicação social, sendo
inconcebível, portanto, afirmar que uma língua ou variedade linguística é
superior ou inferior a outra (GORSKI; COELHO, 2009 p.81).

Do ponto de vista linguístico, (Coelho 2007) afirma, que não existe variedade melhor ou
mais correta do que a outra. Todas são igualmente organizadas, atendendo as necessidades dos
falantes que as usam. A escola precisa, assim, considerar as reais necessidades dos falantes,
enxergando a língua como um fenômeno histórico-social e como principal elemento constitutivo
da individualidade de cada cidadão.

3 À LUZ DA SOCIOLINGUÍSTICA

Diversas teorias linguísticas abordavam a homogeneidade linguística. O Estruturalismo
saussuriano, embora reconhecesse a diversidade da parole, tinha como principal fonte de
pesquisa a langue, considerada abstrata e homogênea. A língua dos membros de uma comunidade
linguística, independente do indivíduo, era o objeto de estudo de Saussure, desconsiderando,
assim, seu caráter histórico-social:

A língua estudada era um construto homogêneo, já que nãose tratava de língua
real, falada no dia-a-dia, mas uma língua abstraída de seu existir histórico-social.
O universo da linguagem, definido como o conjunto de manifestações imediatas
do fenômeno linguístico, seria descartado, em função do seu caráter heterogêneo
e plural (COELHO, 2007, p. 7).

As teorias gerativistas, desenvolvidas por Chomsky, enfatizavam a competência do
falante ouvinte ideal, propunha o estudo da linguagem levando em conta as propriedades da
mente humana, tendo como pressuposto que a linguagem é inata e geneticamente determinada,
deixando à parte os estudos Variacionistas.

Conforme Augusto (1995), a linguagem é abordada pelo gerativismo pela via do inatismo.
Chomsky, precursor do gerativismo, defendia uma teoria mentalista, vendo o conhecimento como
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uma sequência de representações mentais em que o homem não tem acesso direto ao mundo, logo
a sua linguagem não sofre influências sociais.

Só a partir da década de 60, a língua passou a ser reconhecida como heterogênea e
diversificada através dos estudos desenvolvidos pela sociolinguística, “[...] ciência que se faz
presente num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade, focalizando
precipuamente os empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter heterogêneo”
(MOLLICA; BRAGA, 2004 p.9). Sendo a heterogeneidade para Labov (1972), o resultado
natural de fatores linguísticos e sociais básicos que condicionam a variação de forma sistemática.

A heterogeneidade ordenada dos sistemas linguísticos, confirmada pelas várias
situações em que se constata mais de uma forma para se dizer a mesma coisa ,
não compromete a estrutura desses sistemas. Tanto é que, nos momentos de
variação, que precedem as mudanças linguísticas, as línguas não deixam de
atender perfeitamente as necessidades comunicativas do falante (SANTOS, p.19,
2008).

Weinreich, Labov, Herzog (2006), corroboram ao dizer que a língua é um sistema
diferenciado e o falante, através de sua competência linguística, compreende cada uma das
formas concomitantes disponíveis na língua, mesmo que não tenham o habito de usá-las
frequentemente.

A sociolinguística interessa-se, deste modo, não só pelo sistema linguístico em si, mas
também pelo seu uso, buscando mostrar que todas as línguas estão sujeitas a mudanças,
desmistificando a ideia de homogeneidade difundida por gramáticos, já que a língua funciona
como elemento de interação entre indivíduo e sociedade (LABOV, 1972). É através da língua,
que a realidade se transforma, sendo a mesma um sistema heterogêneo e plural (PRETI, 2002).

Segundo Bortoni-Ricardo (2005, p.114), “a evolução do conceito de relativismo cultural,
tanto no seio da antropologia cultural quanto da linguística estruturalista, permitiu a emergência
da sociolinguística.” A mesma apoia-se não só no relativismo cultural, como na heterogeneidade
e na relação dialética entre forma e função linguística. Rejeitando o mito de línguas primitivas,
difundindo a ideia de equivalência funcional entre as línguas.

A sociolinguística, dessa forma, traz dados animadores e significativos para o
conhecimento da diversidade linguística brasileira, abrindo espaço para:

perspectivas em direção a estudos de línguas em contato com o português em
algumas situações típicas do Brasil, tanto em relação aos contatos linguísticos do
português com línguas transplantadas por imigrantes, como aos contatos com
populações indígenas autóctones, que mantêm, apesar dos massacres passados e
presentes, vivas e em uso ainda no Brasil, mais de cem línguas indígenas
(MATOS E SILVA, 2004, p.13)

Coelho (2007), afirma que o reconhecimento dessa heterogeneidade linguística é um
grande passo para se modificar a ideologia, ainda hoje presente na sala de aula, do
monolinguismo no Brasil que “[...] insiste em padronizar (a qualquer custo) a língua falada por
seus habitantes” (p. 1).

Foi através dos estudos sociolinguísticos que fatores como status social, sexo, grau de
instrução, profissão, estilo pessoal, contexto e região passaram a ser considerados ao analisar a
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fala/escrita. A sociolinguística, através de seus estudos empíricos, pode promover consideráveis
mudanças em relação à prática dos professores em sala de aula. Acreditando que as escolas
devem respeitar o saber linguístico prévio de cada falante, permitindo que o mesmo tenha o
direito de ampliá-lo e enriquecê-lo, já que não se pode pensar que a realização idiomática só
possa ser feita através da modalidade culta.

É importante que o professor se conscientize que a gramática não pode ser autônoma e
independente do discurso, uma vez que, segundo Oliveira (2006), formas linguísticas surgem e se
modificam pela regularização do uso da língua, ocorrendo a partir da criação de expressões novas
e de rearranjos vocabulares feitos pelos próprios falantes para atender a seus propósitos
comunicativos.

Assim, levar para sala de aula a visão gramatical de uma língua estática, prescrevendo o
que deve ou não ser usado, recomendando como se deve falar e escrever sem considerar a
vivência dos discentes não é coerente. A escola tem, hoje, a função de adotar uma atitude realista
diante da diversidade linguística brasileira e revisar o ensino preconceituoso da língua
portuguesa, abrindo novos caminhos para o multilinguismo da nossa sociedade (COELHO,
2007).

4 VARIAÇÃO E ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

A abordagem tradicionalista que vê a língua como repertório de bem escrever e falar vem
sendo desconstruída. Percebe-se uma preocupação com a diversidade linguística em documentos
de planejamento curricular de línguas brasileiras, como os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao
postularem que a escola deve oferecer condições para o desenvolvimento linguístico dos
discentes. Os mesmos devem:

a) ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais; b) expressar-se
adequadamente em situações de interação oral diferentes daquelas próprias do seu
universo imediato; c) refletir sobre os fenômenos da linguagem, particularmente os
que tocam a questão da variedade linguística, combatendo a estigmatização,
discriminação e preconceitos relativos ao uso da língua (BRASIL, 1998; p. 59).

Nota-se assim que a língua, nos PCNs, é vista como uma atitude social e que as situações
reais de interação devem ser consideradas para que o ensino da língua portuguesa não seja
preconceituoso e as diferentes variantes não sejam estigmatizadas.

A variação é constituída das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela
sempre existiu e sempre existirá, independente de qualquer ação normativa.
Assim, quando se fala em “Língua Portuguesa” está se falando de uma unidade
que se constitui de muitas variedades. [...] A imagem de uma língua única, mais
próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições
normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de
difusão da mídia sobre “o que se deve e o que não se deve falar e escrever”, na
se sustenta na analise empírica dos usos da língua (BRASIL, 1998, p.29).
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Gorski e Coelho (2009, p.75), consideram que a escola, seguindo os postulados dos PCNs,
“[...] deve fornecer condições favoráveis à apropriação de mecanismos linguísticos discursivos e
gramaticais”, ao passo que os discentes precisam, como seres sociais, interatuar em diferentes
instâncias. Ajudando-os a intuir a realidade e contradições da língua, corroborando o
desenvolvimento sociocultural e linguístico dos mesmos.

Entretanto, observa-se que a fala/escrita de pessoas de classes sociais desprestigiadas são
estigmatizadas e desvalorizadas. Os professores de língua portuguesa ainda ensinam a gramática
normativa, prescrevendo regras a serem seguidas, como se “a análise sintática e morfológica dos
termos da oração ajudasse na leitura e interpretação do mundo; como se a memorização de todas
as conjunções fizesse do aluno um redator capaz de conferir maior coesão a suas frases e ideias
no texto” (COELHO, 2007, p. 18).

As aulas de língua portuguesa ficam restritas, assim, à gramática como única forma de
ensinar a língua, desconsiderando-a em seu processo de variação, presos, ainda, ao
tradicionalismo linguístico que enxerga a língua como uma entidade estanque e homogênea.

Conforme Lemle (1978), a heterogeneidade linguística em um país diversificado como o
Brasil é um fator inelutável. Os processos variacionais são inerentes às línguas, resultando da
diversidade de grupos sociais, de suas histórias e das relações que estes grupos mantêm com
língua.

Dessa forma, os valores culturais dos alunos e os saberes linguísticos adquiridos antes de
ingressar à escola devem ser considerados, pois, de acordo com Gorski e Coelho (2009), todo
falante nativo internaliza o sistema de sua língua antes mesmo de ser alfabetizado, por isso chega
à escola sabendo falar e fazendo-se entender. Portanto não pode ser tratado como “tábua rasa”, ao
passo que já possui uma gramática internalizada que foi desenvolvida independentemente dos
ensinamentos escolares.

4.1 ENSINO DA NORMA PADRÃO

Importa ressaltar que é um equivoco considerar que a norma padrão não deva ser ensinada
na escola, os moldes de tal ensinamento é que precisam ser reavaliados:

É direito do educando a preservação de sua identidade cultural especifica, seja
ela rural ou urbana, popular ou elitista. A aprendizagem da norma culta deve
significar uma ampliação da competência linguística e comunicativa do aluno,
que deverá aprender a empregar uma variedade ou outra, de acordo com as
circunstâncias da situação de fala (BORTONI-RICARDO, 2005, p.26)

Torna-se, assim, inegável a importância da variedade padrão, a maioria dos textos que
circulam na sociedade é escrito nessa variedade; a mesma é constituída de prestigio social, ao
passo que está na base de todo estado moderno, sendo, como afirma Coelho (2007), instrumento
de comunicação, mas também de poder, de manutenção da coesão social do grupo, logo, o aluno
precisa reconhecê-la e dominá-la.

É fato amplamente reportado que a variedade dita padrão em sociedades muito
estratificadas é na verdade uma manifestação linguística do poder econômico e
social de alguns grupos e nada tem de intrinsecamente superior às outras. Então,
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num país como o Brasil, em que em termos quantitativos, mas principalmente
em termos qualitativos, a educação escolar é artigo de luxo e a língua-padrão
associada a classe social e não a contexto de uso, os indivíduos de classes menos
favorecidas, dificilmente serão cidadãos plenos sem o acesso à cultura letrada e
sem o domínio da norma de prestigio, ficando alheios a vários bens culturais,
sujeitos a subempregos e excluídos da vida política (SANTOS, p.83, 2008).

Deve-se, pois, compreender que o papel da escola é ensinar o português padrão, Possenti
(2004, p.17), diz que “qualquer outra hipótese é um equívoco político e pedagógico”. A escola
tem como obrigação criar condições para o aluno aprender a norma padrão, não incorrendo ao
erro de que os mesmos são incapazes de dominar tal variedade, sendo essa hipótese tão falsa e
preconceituosa quanto à ideia de que a mesma é superior e possui um grau maior de
complexidade do que outras variedades. Todas as línguas são estruturas de igual complexidade,
dialetos padrões e dialetos populares se diferenciam em vários aspectos, mas não pela
complexidade das respectivas gramáticas e qualquer pessoa, principalmente crianças, tem a
capacidade de aprendê-los, desde que, segundo Possenti (2004, p.19), “sejam expostas
conscientemente a eles”.

A norma culta deve ser ensinada capacitando o aluno a dominar outra variante que não a
sua, adequando seus usos linguísticos a diferentes contextos situacionais, e não exigindo que o
aluno substitua sua variante (vernacular) pela padrão. Para Cecílio e Matos (2009), compete
escola enfocar prioritariamente, mas não exclusivamente, a variedade padrão.“Usar apenas o
dialeto padrão nas situações comunicativas que requerem diferentes estilos é tão inadequado (ou
disfuncional) quanto usar apenas o vernáculo (seja ele estigmatizado ou não).” (GORSKI;
COELHO, 2009, p.84).

Tal posicionamento ainda é muito comum nas escolas. As mesmas já reconhecem a
diversidade linguística e os processos de variação, mas mantêm-se arraigadas aos padrões
impostos pela gramática normativa e manuais escolares que rejeitam qualquer fenômeno ocorrido
em torno da língua; como os mesmos são as principais fontes de pesquisa em sala de aula, os
alunos continuam aprendendo normas e regras que não os levam a reflexão.

Segundo Castilho (2001), se o ensino da língua portuguesa se concentrasse também na
reflexão da língua falada, o português seria visto de outra forma, ao passo que se descobriria a
importância da língua falada para aquisição da língua escrita. O professor passaria a ser menos
preconceituoso e intolerante, aceitando que a diversidade linguística é inerente à língua e deve se
fazer presente nas práticas em sala de aula.

Compete ao professor aumentar a capacidade do aluno no uso da linguagem,
conscientizando-se que os dicionários e as gramáticas não são os únicos lugares para se conhecer
aspectos da língua. Se os professores sempre se perguntarem o que é certo ou errado e se as
respostas para tais perguntas forem sempre baseadas em dicionários e gramáticas, “haverá uma
concepção problemática do que seja realmente uma língua, tal como ela existe no mundo real, na
sociedade complexa em que é falada” (POSSENTI, 2004, p. 22). É preciso que o aluno aprenda
os padrões da norma culta e ao mesmo tempo reconheça que os diferentes dialetos são legítimos e
fazem parte da cultura humana.

A dinamicidade linguística deve ser discutida em sala de aula. Luft (2008, p. 23), diz que
“a verdadeira gramática, imanente à linguagem, é algo vivo, por isso flexível.” Logo, o discente,
auxiliado pelo professor, precisa compreender que as variações trazidas por ele para sala não são
erradas e sim só mais uma variante de uma língua rica, multifacetada e plural.
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Desta forma, mitos linguísticos como: português é muito difícil, o certo é falar como se
escreve, pessoas sem instrução falam tudo errado serão dissipados. (BAGNO, 2001). Tais
posicionamentos valorativos dos ideais gramaticais são os principais causadores de preconceito,
fazendo com que os alunos se inquietem por acharem que não conhecem sua própria língua. Os
mesmos não entendem o porquê da língua que falam ser tão diferente da que o professor ensina
em sala de aula.

Provavelmente estão acostumados a serem repreendidos por professores que foram
ensinados a ensinar que o “português correto” é o padrão imposto pelas gramáticas e que a língua
na sua forma coloquial é errada e decadente. Recriminações nesse sentindo fazem com que os
alunos não tenham um bom convívio e desempenho em sala de aula, já que segundo Bortoni-
Ricardo (2004), se sentirão à parte do mundo educacional proposto pela instituição de ensino que
estudam.

Quando o professor faz dos modos de falar da criança uma área de conflito, a
criança adere ao conflito e torna seu estilo interacional progressivamente mais
distinto do estilo do professor. Quando os modos de falar da criança não são
campo de conflito, a criança se adapta em direção à língua padrão (BORTONI-
RICARDO, 2004, p. 197).

Para que atitudes discriminatórias não continuem acontecendo, é importante que o ensino
de língua portuguesa, conforme Soares (1995), coloque o aluno diante da realidade pluricultural e
pluridialetal da sociedade brasileira; proporcionando o convívio de dialetos diferentes, de culturas
diferentes. Para tanto o professor e instituição escolar precisam se comprometer não só com a
transformação do discurso, mas também da prática escolar:

(i) Promovendo atividades variadas que levem em consideração as diferentes
variedades que os alunos usam, (ii) criando situações comunicativas
diferençadas em sala; (iii) propondo atividades de reflexão tanto a respeito das
imposições sociais relativas ao padrão exigido pela escola, como a respeito do
funcionamento da linguagem em seus diversos níveis: fonético-fonológico,
morfológico, sintático e semântico-discursivo, evidenciando o uso das regras
variáveis que permeiam as diversas variedades linguísticas (GORSKI;
COELHO, 2009, p.84).

Ou seja, a escola deve valer-se dos ensinamentos linguísticos científicos sobre os
processos de variação e mudança, mostrando a ideologia que língua carrega, para que o aluno
compreenda o impacto social que cada variante linguística possui (COELHO, 2007).

Para tal, os professores precisam fazer uso de uma pedagogia culturalmente sensível,
“criando em sala de aula ambientes de aprendizagem onde se desenvolvam padrões de
participação social, modos de falar e rotinas comunicativas presentes na cultura dos alunos.”
(BORTONI-RICARDO, 2004, p.128). Assim, a implementação dessa pedagogia culturalmente
sensível pode ser feita aproveitando as experiências e vivências que os falantes trazem consigo,
permitindo que o discente fale, respeitando suas particularidades, incentivando-os a manifestar-
se, fornecendo-lhes modelos de estilos monitorados da língua e mostrando-lhes quando e como
usá-los, ou seja, aceitando a diversidade e tornando-a funcional.
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5 CONCLUSÃO

A concepção de língua concebida pela escola ainda é fundamentada no estruturalismo
linguístico. A abordagem tradicional do ensino em que o certo e aceitável é falar/escrever
segundo os padrões da gramática normativa ainda persistem nos discursos escolares.

O estudo da língua tem se reduzido à memorização de regras gramaticais
aplicadas a uma única modalidade, a língua escrita, em uma única variante, a
padrão-culta. A língua é tratada como uma dobra sobre si mesma no sentido de
que o estudo da estrutura e da forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que o sujeito aprenda a produzir e compreender eficientemente
textos /discursos reais. (AZEVEDO; ROWELL, p.12, 2009).

Tal concepção conservadora não se afina aos postulados sociolinguísticos de base
pragmática que consideram a língua imanentemente heterogênea e flexível; para Labov (1972), a
variação linguística é um fenômeno natural de todas as línguas, condição e característica
essencial própria do sistema linguístico.

Acredita-se, assim, que a natureza heterogênea e multifacetada da língua deve-se fazer
presente em sala de aula, conscientizando os alunos que existem diferentes variantes linguísticas
e que todas são igualmente organizadas, atendendo, claro, a diferentes contextos de uso.

Desta forma a escola deve se comprometer em ensinar a norma padrão, haja vista sua
importância, já que “seu domínio constitui um fator de ascensão social e de acesso aos bens de
uma dada cultura” (CECÍLIO e MATOS p. 2052, 2009), cuidando para que não se torne reflexo
de discriminação e exclusão social; como também discutir e analisar as variantes trazidas pelos
alunos para sala de aula sem estigmatizá-las.

Confia-se, pois, que a melhor maneira de ensinar a língua portuguesa em sala de aula seja
através da implementação, conforme Bortoni (2009), de uma pedagogia culturalmente sensível
que prevê o respeito às características socioculturais e individuais dos alunos. Para isso, ainda
segundo Bortoni (p.76, 2009), “o professor precisará ser bem preparado tanto na sua formação
linguística como pedagógica geral, para entender essa complexa problemática que envolve a
diversidade dialetal falada e a relativa homogeneidade linguística que se apresenta na escrita”.
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