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RESUMO 
 

Este artigo trata da multiforme expressão da língua portuguesa no Brasil e da atitude preconceituosa 
com que essas variações e seus falantes são tratados. Para desenvolver o tema, utilizou-se a 
pesquisa bibliográfica a obras e a sítios na Internet. O ensino da língua contribui na forma com que as 
variações lingüísticas são tratadas pelos falantes de outras variantes. O conhecimento dessas 
variações é importante, e a pesquisa sobre o assunto por aqueles que lidam com o 
ensino/aprendizado da língua deve ser cultivado. Infelizmente o método de ensino ainda não contribui 
muito para erradicar esse preconceito, mas há atitudes que podem ser tomadas para ao menos 
minimizar sua manifestação. 
 
Palavras-chave: variação lingüística; língua; preconceito; ensino; norma culta. 
 
 
 

 

ABSTRACT  
 
This article addresses the multifaceted expression of the Portuguese language in Brazil and bigotry 
with which these variations and their speakers are treated. To develop the theme, we used the 
literature works and Internet sites. The teaching of language contributes to the way that the linguistic 
variations are addressed by speakers of other variants. Knowledge of these variations is important, 
and research on the subject by those who deal with the teaching / learning the language should be 
cultivated. Unfortunately the method of teaching does not contribute much to eradicate this bias, but 
there are actions that can be taken to at least minimize its manifestation. 
 
Keywords: linguistic variation; language; prejudice; teaching; cultural norms. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO:  

 

 O presente artigo foi elaborado como estudo que embase o Trabalho de 

Conclusão de Curso de Pós-graduação lato-sensu em Língua Portuguesa com 

ênfase em Produção Textual, da Faculdade Mauá, pela disciplina Metodologia da 

Pesquisa científica, como quesito parcial à obtenção do título de Especialista em 

Língua Portuguesa. 

Nele são apresentadas indicações de necessidade de melhoria na formação 

do profissional que atua no ensino da língua, com o propósito de minimizar o 

preconceito advindo das diferenças existentes na linguagem falada. 

                                                 
*
 Graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília, servidor público. 
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O problema a ser discutido se refere ao preconceito humano, que é algo que 

nasce das mais diversificadas formas de expressões do ser. A língua é uma dessas 

expressões. O preconceito se apresenta na forma de as pessoas reagirem frente à 

linguagem utilizada por outros cidadãos. Do norte ao sul do planeta a população se 

divide, ou se destaca, por meio da linguagem que usa. Porque isso acontece? 

Nesse sentido, faz-se necessário a disposição de mecanismo de ensino que lide 

com o tema de forma a se valorizar a língua e suas variações. Assim sendo, a 

discriminação lingüística não teria lugar para se instalar. Em atenção a essas idéias, 

as indagações que embasam este artigo são: 

1. O ensino da língua no Brasil utiliza-se de método que valorize a variação 

lingüística? 

2. Quais atitudes poderiam ser tomadas no ensino da língua a fim de 

erradicar, ou ao menos minimizar, a reação preconceituosa desencadeada 

pela expressão lingüística do indivíduo? 

Nesse artigo, temos o objetivo de analisar a necessidade de uma nova atitude 

do educador e do sistema educacional no ensino da língua portuguesa, e no 

tratamento de suas variações, considerando as seguintes diretivas: 

 Discutir o método de ensino da língua e de suas variações; 

 Averiguar os motivos da discriminação lingüística; 

 Identificar melhor compreensão da necessidade de um novo 

posicionamento frente às variações lingüísticas no Brasil. 

Estudar e demonstrar por meio de pesquisa bibliográfica a obras, sites e 

artigos foi a metodologia utilizada para tratar o tema proposto nas atitudes no ensino 

da língua na escola brasileira. 

Por meio desta pesquisa, pretendeu-se demonstrar a importância em se 

ampliar a visão do sistema educacional brasileiro, bem como dos profissionais que 

atuam nessa área, quanto às variações lingüísticas. Foi utilizada como referência à 

construção desse artigo, a metodologia apresentada por Martins Junior (2009). 

Este artigo se justifica pelo comportamento humano dos brasileiros com 

relação à linguagem dos próprios brasileiros. O homem é um ser dinâmico e criativo, 

que se adapta ao meio-ambiente e também produz mudanças nesse mesmo meio. A 

língua falada é um dos mecanismos mais utilizados pelo homem em sua 

comunicação e, assim como o meio-ambiente influencia o comportamento humano 
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e, ao mesmo tempo, este é influenciado por aquele, a língua se transforma, 

adquirindo características próprias da comunidade onde é utilizada.  

 Assim sendo, este artigo conduziu a pesquisa bibliográfica de maneira a 

discutir a atitude humana frente às variações da língua, enumerando formas 

possíveis de a língua sofrer mutações, tomando como modelo a língua portuguesa 

no Brasil.  

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 A língua é um elemento de inserção social, e há cidadãos que buscam na 

norma culta uma forma de ascensão social. Silva defende que aprender a norma 

culta com esse fim seria uma utopia. Esse aprendizado não é algo prometedor de 

mobilidade social. Se assim o fosse, a maioria dos professores de língua seriam 

ricos. O aprendizado da norma culta não garante a mobilidade social, mas melhora a 

chance dessa mobilidade ocorrer. Essa norma é cobrada nos vestibulares, e este, é 

porta de entrada para os cursos superiores, a partir dos quais o indivíduo pode ter 

melhores condições de conseguir emprego com melhores salários, obtendo assim, 

mobilidade social. A norma culta também é cobrada nos concursos, e o serviço 

público oferece certo status. Do mesmo modo, na iniciativa privada tem sido exigido, 

para grande parte dos cargos, conhecimento formal da língua, uma vez que a 

imagem da empresa também é vista pela apresentação de seus funcionários, e, 

nesse quesito, a forma de expressão da língua pode ter grande peso. 

Entretanto, a língua tem se tornado um bem inacessível para a maioria dos 

brasileiros. Para alguns, porque o acesso ao ensino em geral não é satisfatório, para 

outros, porque a gramática e os métodos de ensino dificultam esse acesso, e a 

outros ainda, porque seu ambiente familiar não prioriza o aprendizado. 

Ainda existe grande parte da população brasileira sem o devido acesso à 

escola, por questões geográficas, onde a escola e o possível aluno estão muito 

distantes entre si, ou por necessidade de complementação no orçamento familiar, 

onde o potencial aluno precisa desenvolver trabalho remunerado.  

Por outro lado, há famílias que não priorizam a educação de seus filhos. 

Recursos que poderiam ser destinados a esse fim são gastos com bebidas, cigarros, 
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drogas, etc. (HÉLIO MATTAR, apud BAGNO, 1998, p. 133), enquanto que o 

aprendizado é deixado para um plano secundário e, às vezes, até desestimulado. 

Mas, mesmo para aqueles que têm acesso à escola, seu aprendizado é 

comprometido pela forma com que o ensino da língua é tratado, pelos mitos 

existentes em torno da linguagem, e pelo preconceito existente sobre as variações 

lingüísticas no Brasil. Silva (200?) afirma que, para Perini, a gramática está 

mistificando a norma culta. Ela se torna tão difícil que apenas alguns “iluminados” a 

conseguem assimilar e aplicar suas regras no dia-a-dia. Perini também entende que 

conhecer bem a gramática não significa escrever bem. Escrever bem, muito além de 

corresponder às exigências gramaticais, significa expor idéias, ordená-las e 

desenvolvê-las de forma coerente, a fim de que o leitor possa compreendê-las e 

acompanhar o raciocínio de quem escreveu. Sendo assim, um homem que se 

expressa por meio da norma culta pode não escrever bem, enquanto que um 

analfabeto, muitas vezes discriminado pela sua forma lingüística, pode ter registrada 

sua fala exatamente como ele a pronuncia e produzir um eloqüente texto.  

Boa parte dessa discriminação decorre do preconceito advindo da falta de 

conhecimento da formação do português do Brasil, da influência de outras línguas, e 

da mutabilidade que a própria língua sofre ao longo do tempo. Portanto, é 

necessário avaliar o método de ensino utilizado no Brasil, conhecer a discriminação 

resultante do preconceito existente sobre as variações lingüísticas, entender as 

influências sofridas pelo português do Brasil, e defender um novo posicionamento da 

educação frente a essa realidade. 

 

 

2.1 MÉTODO DE ENSINO 

 

O ensino da língua portuguesa no Brasil se restringe à faculdade de repassar 

ao aluno regras de construção gramatical baseadas na norma culta. No ensino 

fundamental, normalmente o professor não está capacitado quanto à formação da 

língua, sua evolução e transformação ao longo do tempo dentro da realidade de 

cada comunidade. Tudo o que se fala fora do padrão definido na cartilha da norma 

culta é entendido como uma deturpação ou até um “assassinato” da língua.  

Para Bagno (1998, p. 165), apesar de o Ministério da Educação ter uma nova 

postura com os Parâmetros curriculares nacionais, e este representar um grande 
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avanço para a renovação do ensino da língua portuguesa, ainda há muito que ser 

feito. Segundo Silva (200?), os professores pressionam seus alunos com a intenção 

de eliminar características na fala provenientes das classes consideradas 

“inferiores”. Essa atitude demonstra a falta de preparo desses profissionais. 

Bagno (1998, p. 115-116) exemplifica com a crítica feita a “escritores 

consagrados como Aluísio de Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves 

Dias e até mesmo Machado de Assis”, por, em seus escritos, fugirem aos comandos 

gramaticais. Isso demonstra o grau de preocupação com a forma por parte dos 

críticos. 

Botelho (2006?) menciona uma discussão sobre “a imposição da norma 

culta”. Cita também as severas críticas que Lima Barreto (1881 – 1922) recebeu por 

não obedecer estritamente à gramática. Isso demonstra que o ensino da língua está 

voltado para o repasse de regras que devem ser obedecidas a qualquer custo. 

Bagno (1998, p.156) lembra que  

a atitude tradicional do professor de português, ao receber um texto 
produzido por um aluno, é procurar imediatamente os erros, direcionar toda 
a sua atenção para a localização e erradicação do que está incorreto. É 
uma preocupação quase exclusiva com a forma, pouco importando o que 
haja ali de conteúdo. 

 
Essa atitude produz bloqueios no aluno que, em vez de se dedicar à 

criatividade, se ocupando em produzir idéias, tem seu esforço intelectual voltado em 

grande parte para os formalismos sistematicamente exigidos.  

Na sala de aula, às vezes alunos são ridicularizados pelo seu jeito de falar. 

Bagno (1998, p. 114 e 115) cita um livro didático, “Nossa Palavra”, em que os 

autores pedem ao aluno para localizar erros de português na fala de pessoas que 

conhece.  Esse comportamento leva os alunos a também se tornarem críticos 

potenciais, e a desenvolverem sentimentos e atitudes discriminatórias. 

Além da atitude ainda existente no ensino da língua, há de se considerar os 

interesses da classe dominante, que exerce forte influência sobre o sistema 

educacional brasileiro. Saviani (200?, p. 20) explica que na década de 70 buscou-se 

evidenciar que 

a subordinação da educação ao desenvolvimento econômico significava 
torná-la funcional ao sistema capitalista, isto é, colocá-la a serviço dos 
interesses da classe dominante: ao qualificar a força de trabalho, o 
processo educativo concorria para o incremento da produção [...] 
reforçando, em conseqüência, as relações de exploração. 
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Tratava-se, portanto, de preparação de mão de obra para abastecer o sistema 

econômico vigente. Isso reforça o estabelecimento de castas, engessando o 

progresso social e atrapalhando o movimento vertical, conforme as habilidades de 

cada cidadão. Saviani (200?, p. 21) continua, informando que, apesar de 

reformulações e novas teorias educacionais, o ensino continua sendo dominado pela 

filosofia produtivista ao longo das últimas quatro décadas. Isso mostra que as 

mudanças são lentas, a visão sócio-política difícil de mudar e os interesses 

“colonialistas” interferem fortemente no processo ensino/aprendizado da língua. 

Como pudemos ver, o ensino da língua portuguesa no Brasil ainda consiste 

em obrigar o aluno a obedecer incondicionalmente às regras gramaticais. As 

variações lingüísticas não são valorizadas, pelo contrário, boa parte de suas 

manifestações é desestimulada por serem consideradas erros. Mudanças têm 

acontecido no sistema educacional, mas de forma lenta, uma vez que fatores fortes, 

como o sistema econômico, também interferem no modelo de ensino.  

 

 

2.2 DISCRIMINAÇÃO 

 

A discriminação baseada no preconceito lingüístico é uma realidade no Brasil. 

Muitas pessoas são discriminadas pela sua forma de falar, como se fossem 

inferiores. Como exemplo, do sul ao norte do país, nativos de uma região criticam 

nativos de outra região, até mesmo pelo sotaque. Essa discriminação lingüística leva 

ao uso de termos em sentido depreciativo da pessoa humana.  

Bagno (1998, p. 30) diz que milhões de brasileiros  

falam o português brasileiro, só que falam em variedades lingüísticas 
estigmatizadas, que não são reconhecidas como válidas, que são 
desprestigiadas, ridicularizadas, alvo de chacota e de escárnio por parte dos 
falantes urbanos mais letrados. 
 

Bagno (1998, p. 59-60) fala também do preconceito existente com a fala de 

determinadas regiões do país. Ele lembra a caricaturização do nordestino, 

especialmente feito pela Rede Globo de televisão em suas novelas, onde são 

criadas personagens com “um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar 

o riso, o escárnio e o deboche”. Bagno (1998, p. 122) também cita exemplos de 

termos depreciativos utilizados contra pessoas de falares estigmatizados. São eles: 

caipira, jeca-tatu, matuto. Diante disso, podemos afirmar que o preconceito também 
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se dá pela estranheza que soa aos ouvidos dos falantes de redutos diversos. O que 

soa engraçado é traduzido na pessoa do que fala e não apenas na fala, gerando até 

mesmo exclusão social. 

Bagno (1998, p. 56-59) afirma que o preconceito lingüístico é baseado na 

crença de que apenas o procedimento formal da língua é digno de ser chamado de 

língua portuguesa, e que essa deve ser a “língua ensinada nas escolas, explicadas 

nas gramáticas e catalogada nos dicionários”. Com isso, os professores da língua 

empurram a gramática nos alunos, pressionam para que a aprendam, tentam 

eliminar características estigmatizadas, que são ridicularizadas pelos falantes de 

prestigio, demonstrando um preconceito socioeconômico e cultural. Na própria sala 

de aula, as formas de falar estigmatizadas são ridicularizadas pelos colegas e até 

mesmo pelo professor. Este deveria ter uma posição de erradicar o preconceito, às 

vezes natural do ser humano por achar engraçado o diferente, explicando a 

necessidade do respeito e o porquê de todos terem acesso ao ensino, afinal, a 

escola visa o aprendizado.  

Há também alunos com dificuldade no aprendizado, por diversos motivos. 

Esses, muitas vezes, são ridicularizados até mesmos pelos professores. Silva (200?) 

cita Mário Perini que, em sua Gramática Descritiva, afirma que o aluno tem aversão 

ao estudo da gramática. Essa aversão se dá pela distância existente entre a fala do 

aluno e a requerida pela gramática, e pela forma repressora do método de ensino 

aplicado nas escolas. Como exemplo, exige-se muito a memorização porque as 

regras são várias e cada uma delas possui muitas exceções.  

Silva (200?) diz que, para Marcos Bagno, a língua é um elemento de inserção 

social. Por esse meio, a pessoa pode exercer sua cidadania, e ser capaz de utilizar 

os recursos que lhe estão disponíveis na sociedade para proveito seu e dos demais 

cidadãos que compõe a(s) comunidade(s) em que estiver inserido. Entretanto, “o 

que deveria unir, acaba segregando”. As variantes da língua não são bem recebidas 

pelos falantes de prestígio, e o método repressor de ensino produz aversão e 

sentimento de incapacidade nos alunos. Muitos destes, em decorrência de tudo isso, 

não conseguem absorver a norma. A segregação passa, então, a ser um sentimento 

desses alunos e uma atitude do professor e demais alunos. 

Portanto, o preconceito lingüístico está bastante difundido na sociedade 

brasileira. A escola ainda é local de cultivo desse preconceito por parte dos 
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professores e alunos com relação àqueles que possuem características 

estigmatizadas em sua fala.  

 

2.3 VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 

 

Há várias formas possíveis de uma língua variar. Para Assunção (200?), as 

variações lingüísticas podem ser classificadas da seguinte forma: 

 Variação histórica; 

 Variação geográfica; 

 Variação social e 

 Variação estilística. 

 

 

2.3.1 Variação histórica 

 

Esse tipo de variação é um processo natural de mutação da língua. Com o 

tempo, novos termos são criados, palavras que eram muito utilizadas caem no 

esquecimento, e outras são fortemente modificadas.  

Segundo Assunção (200?), a variação histórica “acontece ao longo de um 

determinado período de tempo, pode ser identificada ao se comparar dois estados 

de uma língua”. Assunção exemplifica esse tipo de variação com o desuso de 

expressões com mesóclise que, apesar de não soar familiar aos ouvintes, muitas 

vezes não impede o entendimento.  

Podemos citar também a simplificação sofrida pelo termo vossa mercê. Com 

o tempo, passou-se a vosmecê, e, atualmente, você. Em Minas Gerais é usado ocê 

e cê. Na linguagem da internet, essa palavra foi abreviada para vc. 

Esse tipo de variação pode promover certo “conflito de geração”, provocando 

preconceito entre elas. A geração nova considera antiquada a linguagem usada pela 

geração antiga. Esta considera como desleixada e sem compromisso a fala daquela. 

Concluímos, portanto, que a variação histórica ocorre naturalmente na língua, 

em decorrência da simplificação de termos com o decorrer do tempo, criação de 

novas palavras e falta de uso de outras palavras, e que, nessa forma de variação, o 

preconceito lingüístico pode se manifestar, se tornando um fator que contribui para o 

conflito de gerações. 
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2.3.2 Variação geográfica ou regional 

 

O Brasil possui grande área territorial. Cada região desse território sofreu 

influências diversas, como a língua e a forma de pronúncia de outros povos. 

Bearzoti (2002, p. 67) afirma que “as variações regionais são inerentes à 

natureza das línguas”, e que vários são os fatores que interferem nesse fenômeno. 

Cada região possui características e influências que promovem variação em sua 

linguagem. É um processo natural. Esse fenômeno produz certo distanciamento na 

fala entre as populações de regiões distintas. 

Bearzoti (2002, p. 68) informa que a principal variação geográfica se dá entre 

os falares urbanos e rurais, e que, segundo Gladstone Chaves de Melo, o português 

caipira, rural seria originário da fusão dos “falares crioulos de base tupi e africana”.  

Logo, em decorrência dessa forte influência, o distanciamento entre a fala urbana e 

rural foi maior que entre a fala dos homens pertencentes a centros urbanos distintos. 

Outra forma de variação geográfica se manifesta entre as Regiões do Brasil. 

O povo da Amazônia (DIFERENÇAS, 2000, p. 49) tem um modo de falar diferente 

de seus vizinhos, os nordestinos. Essa diferença existe em razão de a escravidão de 

africanos não ter sido muito difundida no Norte, onde a influência indígena (tupi), 

língua geral, trazida pelos jesuítas predominou. Mesmo no Nordeste, há diferenças 

entre o falar do interior e o do litoral. O litoral nordestino recebeu muitos escravos 

africanos, enquanto que o interior concentrou muita população indígena expulsa da 

costa pelos portugueses.  

O ciclo do ouro em Minas (DIFERENÇAS, 2000, p. 49) atraiu gente de todo o 

Brasil no século XVIII. Mulas eram trazidas do Rio Grande do Sul para escoar o 

metal precioso e trazer alimentos. Nesse processo, a língua brasileira foi difundida 

pelo centro-sul.  

Os tropeiros paulistas (DIFERENÇAS, 2000, p. 49) foram para a região Sul 

“no século XVIII pelo interior, passando por Curitiba”. Enquanto que o litoral dessa 

região recebeu imigrantes das Ilhas Açores trazidos pelos portugueses. A partir 

desse processo formaram-se duas tendências. No litoral, como em Portugal, é 

falado "tu", enquanto que no interior de Santa Catarina, é falado  "você", 

provavelmente trazido pelos paulistas.  

Em São Paulo (DIFERENÇAS, 2000, p. 49) falava-se o dialeto caipira, 

puxando o "r". A chegada dos migrantes, que vieram com a industrialização, diluiu 
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esse dialeto e criou um novo sotaque paulistano, fruto da combinação de influências 

estrangeiras e de outras regiões brasileiras. 

No Rio de Janeiro (DIFERENÇAS, 2000, p. 49), o chiado no “s” é derivado do 

falar dos portugueses. Quando a família real veio para o Rio de Janeiro, fugindo de 

Napoleão Bonaparte, havia cerca de 50 mil habitantes nessa cidade. Cerca de 

16.000 portugueses acompanharam o rei. Essa multidão interferiu no modo de falar 

dos cariocas. 

 Pode-se notar que nos diversos locais do Brasil houve muitas interferências 

no falar da população, gerando as variedades nos linguajares regionais. Algumas 

das características dessa forma de variação são tão marcantes que se torna 

possível identificar a origem de um cidadão pela sua fala, como, por exemplo, os 

mineiros, os cariocas, os baianos e os gaúchos. Sobre essas variações, o 

preconceito se manifesta. O chiado no s dos cariocas, o falar arrastado dos baianos, 

as formas simplificadas na fala dos mineiros por vezes são tratados com chacotas, 

demonstrando falta de conhecimento na formação de cada um desses falares. 

 Portanto, podemos afirmar que a variação regional no português do Brasil é 

bastante rica. A língua sofreu influências de povos nativos, e fatos migratórios, 

sejam de estrangeiros ou dos próprios brasileiros, também contribuíram na 

modificação dessa língua. Entretanto, essa riqueza tem sido tratada de forma 

preconceituosa. 

 

 

2.3.3 Variação social 

 

No Brasil há diferentes níveis sociais. A língua pode sofrer variação entre 

esses níveis. 

Segundo Assunção (200?), “a variação social está relacionada a fatores 

sociais como etnia, sexo, faixa etária, grau de escolaridade e grupo profissional”. No 

Brasil, esses fatores exerceram forte influência na língua. Quanto à etnia, os índios 

nativos, os africanos e os movimentos imigratórios trouxerem sua influência. Quanto 

à faixa etária, a língua está em constante mudança, logo, os mais novos estão em 

maior contato com a tecnologia, a internet e às novas tendências lingüísticas, e 

estão mais abertos às influências que os mais velhos em geral. A linguagem 
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utilizada pelos mais estudados tende a se aproximar mais das formas elitizadas da 

língua, e os grupos profissionais cultivam termos e jargões que lhe são próprios. 

Bearzoti (2002, p. 67) cita Paul Teyssier, estudioso da língua portuguesa: 

As diferenças na maneira de falar são maiores, num determinado lugar, 
entre um homem culto e o vizinho analfabeto que entre dois brasileiros do 
mesmo nível cultural originários de duas regiões distantes uma da outra. A 
dialetologia brasileira será, assim, menos horizontal que vertical. 
 

Um fator que contribuiu para o distanciamento entre a fala popular e a 

elitizada foi a falta de instalação de universidades e imprensa no Brasil colônia. 

Bearzoti (2002, p. 57) explica que, enquanto que na América espanhola se 

formavam doutores, bacharéis e licenciados, e se imprimiam obras, para os 

brasileiros a educação superior era feita em Portugal. No Brasil não havia escolas de 

nível superior e a imprensa foi proibida. Conseqüentemente, o fenômeno chamado 

diglossia, em que uma espécie de bilingüismo social, elitizado e popular, onde 

apenas a elite tinha acesso à escrita e à escola, se instalou por aqui. Nesse tipo de 

variação, o preconceito se dá, principalmente, pelo distanciamento cultural existente 

entre duas pessoas que tiveram graus de contato diferentes com a forma elitizada 

da língua. 

Do exposto, podemos dizer que a principal variação do português brasileiro é 

social, decorrente da falta de instrução de grande parte da população. Nota-se, 

também, que o acesso à forma elitizada da língua diminui as diferenças entre 

falantes cultos de regiões diferentes, mas pode promover a discriminação contra os 

falantes menos letrados. Essas diferenças poderiam ter sido minimizadas se 

investimentos na educação tivessem ocorrido a contento no Brasil-colônia. 

 

 

2.3.4 Variação estilística 

 

Traduz-se na forma com que a pessoa se utiliza da língua em cada ambiente. 

Segundo Assunção (200?), a  

variação estilística se faz presente na expressividade individual duma língua 
e considera um mesmo indivíduo em diferentes situações de comunicação: 
se está em ambiente familiar, profissional, o grau de intimidade, o tipo de 
assunto tratado e quem são seus receptores. 
 

O emissor trata a sua fala conforme o grau de formalismo que o ambiente 

requer. Assim, uma conversa em família tem sua construção descontraída, enquanto 

que uma reunião de negócios exige uma comunicação mais elaborada. Uma reunião 
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de amigos utilizaria termos e tons de fala que não seriam usados em uma cerimônia 

de casamento.    

 

 

2.4 INFLUÊNCIAS 

 

2.4.1 Indígena 

 

A língua atual sofreu forte influência da língua indígena. Eles povoavam todo 

o território brasileiro e contribuíram com sua pronúncia e com seus termos na 

formação do português brasileiro. 

Bearzoti (2002, p. 31-38) informa que, com a chegada dos portugueses no 

Brasil, encontrou-se um povo, os tupis, que habitavam o litoral e falavam uma língua 

com pouca variação dialetal. Os recém chegados se instalaram e estabeleceram 

relações com os índios, como o escambo, as alianças sociais e os vínculos 

conjugais. Disso decorreu grande influência da cultura indígena no ambiente 

colonial. Os filhos nascidos dos casamentos de portugueses com as índias 

aprendiam o tupi como língua materna, e apenas os meninos aprendiam, 

posteriormente, o português com o pai. O próprio tupi sofreu influência do português. 

Com o desenvolvimento da colonização, a população indígena, em algumas regiões, 

se tornou relativamente reduzida, em decorrência da grande mortandade com a 

chegada de mais portugueses e com a adoção intensiva de africanos como 

escravos. Como conseqüência, supõe-se um decréscimo contínuo do uso da língua 

indígena. Em outros locais, entretanto, a falta de recursos impossibilitou o uso 

intenso da mão-de-obra africana. Portanto, nesses redutos, a utilização da mão-de-

obra indígena possibilitou o uso por mais tempo e de forma mais intensa da língua 

indígena.  

Essa língua teve papel muito importante na formação lingüística do Brasil. 

São Paulo foi um dos locais de grande utilização da mão-de-obra indígena, bem 

como no Ceará, no Maranhão, no Pará e no Amazonas. No nordeste canavieiro, 

entretanto, provavelmente pelo uso de escravos africanos, pela maior presença de 

portugueses, e pelo extermínio de índios, o uso da língua indígena deve ser sido 

menor, bem como em Minas Gerais e regiões vizinhas no período da mineração. A 

influência sofrida em São Paulo pôde ser expandida para grande parte do território 
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brasileiro, levada pelos bandeirantes. Sua influência sobre os falares rurais leva-se a 

crer que seja uma das origens do português rural brasileiro. 

Bearzoti (2002, p. 43) informa que há quem justifique o uso das vogais 

abertas em posição átonas, utilizadas no falar nordestino (présença), e o r caipira 

em decorrência de ser essa a manifestação do fonema em tupi. Informa, também, 

que existe uma quantidade grande de vocábulos de uso regional. Bearzoti continua, 

mencionando que, para o professor Houaiss, “tudo leva a crer que em maioria os 

tupinismos são regionalismos”. Dessa forma, o tupi influenciou o português do Brasil 

na forma de falar e no vocabulário. Essa influência não foi homogênea. Enquanto 

uma região assimilou algumas características do tupi, outras regiões assimilaram 

outras manifestações dessa língua. 

Isso demonstra que a construção do Brasil concentrou esforços indígenas, e, 

para que a comunicação entre eles e os brancos fosse estabelecida, houve 

necessidade de aprendizado mútuo das línguas envolvidas, que, com o tempo, 

foram se influenciando, contribuindo para a formação do português do Brasil. 

 

 

2.4.2 Africana 

 

A língua brasileira também recebeu contribuições dos africanos. Eles foram 

trazidos como escravos para diversas partes do Brasil. Seu modo de falar 

influenciou significativamente a fala dos brasileiros. 

Bearzoti (2002, p. 48) informa que, com o uso da mão de obra escravagista 

no Brasil, homens e mulheres foram capturados em diversas regiões da África, como 

Angola, Bacia do Congo, Zaire, Moçambique e Camarões.  Esses eram falantes de 

línguas pertencentes à família Banto, e se espalharam por todo o Brasil, exceto na 

Bahia, para onde foram trazidos africanos da região próxima à Nigéria e Benin, os 

nagôs. Sendo assim, mais de uma língua africana influenciou a fala brasileira, 

produzindo seus efeitos nas regiões em que os escravos foram empregados, 

conforme a origem de cada um. 

Bearzoti (2002, p. 50) diz que o filólogo Antônio Houaiss acredita que apenas 

em redutos negros urbanos do século XIX é que aparecem grupos falantes de uma 

só língua africana. Mesmo nos quilombos a língua geral de base tupi deve ter sido 

empregada preferencialmente. Pesquisas revelaram que  
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outras práticas lingüísticas “africanas” cultivadas por grupos mais ou menos 
amplos ou mesmo preservadas na memória de indivíduos isolados... 
Patrocínio, município mineiro em que um grupo razoável de pessoas (não 
necessariamente negras) praticam um vocabulário de origem africana 
conhecido como calunga. As línguas “africanas” porventura sobreviventes 
no Brasil não representam aspectos “fossilizados“ da cultura que os 
africanos trouxeram para a América. Ao contrário, seu uso revela que têm 
função e valor para os que as falam. (BEARZOTI, 2002, p. 52) 
 

Notem que o “vocabulário de origem africana” é usado por pessoas “não 

necessariamente negras”, demonstrando que ele continua, até o dia de hoje, 

influenciando o português convencional. 

Bearzoti (2002, p. 54) informa que para o lingüista norte-americano Gregory 

Guy, no Brasil havia “todas as condições sociais para a existência de falares 

crioulos”. Esse crioulo brasileiro seria a origem do português popular do Brasil, de 

onde seriam explicadas as perdas dos fonemas, especialmente finais (fazê, passá), 

e a utilização de um sistema gramatical simplificado (como a perda da concordância 

de número – Ex: eles corre).  

Portanto, a influência africana na língua portuguesa estabeleceu um novo 

“padrão” na fala, se distanciando da pronúncia do português de Portugal, e 

produzindo alteração na “gramática popular”. 

 

 

2.5 NOVO POSICIONAMENTO 

 

Educar não é apenas transmitir conhecimento. É, também, levar o aluno a 

compreender os motivos, os porquês da riqueza de variedades da língua, anulando 

os mitos existentes. É necessário valorizar nossa língua e suas variações.  

Para alcançar esse propósito é preciso adequar o sistema educacional e a 

postura do professor, tomar atitudes antidiscriminatórias, e estabelecer uma nova 

visão sobre o ensino da norma culta. 

 

 

2.5.1 Sistema Educacional 

 

É necessário que o educador compreenda as origens da língua e valorize as 

diferentes influências sofridas por ela na história. A língua não é apenas um modo 

de estabelecer comunicação, ela também conta a história de um povo. Não é 
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apenas um conjunto de normas frias, estéreis, ela é humana, pois conta a vida, o 

sofrimento, a alegria de gente que ajudou a construir uma nação.  

Silva afirma que  

há necessidade de se pensar a língua como um conjunto heterogêneo e 
dinâmico, pois com o tempo e a contínua variação, esta sofre mudanças 
que, em geral, não estão presentes nas prescrições que são apresentadas 
nas Gramáticas Normativas, as quais, utilizadas de forma impositiva pelo 
professor, acabam tornando o aluno um mero receptor, como se este fosse 
uma tábula rasa, na qual o discente não constrói, mas apenas reproduz o 
seu próprio conhecimento com base na repetição. (SILVA, 200?) 
 

A língua muda naturalmente com o tempo. Os alunos estão envolvidos nessa 

mudança, e esse processo não pode ser ignorado pelo sistema educacional. É 

necessário adequar o ensino a essa realidade, tornando-o mais eficaz e abrangendo 

maior quantidade de pessoas. Elas não são robôs, onde a programação basta para 

a execução de tarefas. É preciso levar os alunos a pensar, raciocinar sobre o quê, e 

o porquê estão aprendendo. 

Bagno (1998, p. 31) diz ser preciso que as instituições voltadas para a 

educação reconheçam a diversidade lingüística, e planejem políticas de ação. Afirma 

que, muitas vezes, as dificuldades de aprendizagem ocorrem porque o aluno não 

compreende a linguagem utilizada pelo ambiente escolar. Nesses casos, os alunos 

são tratados como se tivessem dificuldade no aprendizado. Antes de lidar com os 

trabalhos pedagógicos, é preciso o reconhecimento da realidade sociolingüística dos 

educandos para daí iniciar o processo de “ampliação do repertório lingüístico e da 

competência comunicativa dos aprendizes”. O aluno, antes de checar à escola, tem 

sua linguagem formada em seus ambientes de convivência. Nesses ambientes, ele 

entende e se faz entender com os recursos lingüísticos de que dispõe. Em geral, 

esses recursos diferem bastante da norma culta e essa distância não pode ser 

ignorada pelo sistema educacional. O sistema educacional existe para formar 

cidadãos, e não é mantendo uma postura intransigente que justificará o motivo de 

sua existência.  

Portanto, o sistema educacional brasileiro necessita repensar seus conceitos 

e sua forma de atuação, estabelecendo novas estratégias a fim de desmistificar a 

língua brasileira e contribuir profundamente no processo antidiscriminatório 

lingüístico. 
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2.5.2 Professor pesquisador  

 

O professor é o agente transmissor do conhecimento. A forma com que ele 

exerce sua função é muito importante para o alcance de seu objetivo. Mas a sua 

própria formação não pode ser ignorada, pois ela contribuirá muito para que o 

profissional da educação tenha condições de produzir os melhores resultados.  

Há pesquisadores que defendem profundas alterações no ensino da língua. 

Saviani (200?, p. 2) entende, a partir dos trabalhos desenvolvidos por Rousseau e 

outros, que  

ao professor cabe o papel de acompanhar os alunos auxiliando-os em seu 
próprio processo de aprendizagem. O eixo do trabalho pedagógico desloca-
se, portanto, da compreensão intelectual para a atividade prática, do 
aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os 
métodos ou processos de aprendizagem, do professor para o aluno, do 
esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, da 
quantidade para a qualidade.  
 

Por essa linha de pensamento, podemos entender que do professor depende 

em muito a parte motivacional do ensino. Ele precisa perceber o ponto de vista do 

aluno, e identificar meios que levem o estudante ao aprendizado, à prática diária do 

conteúdo aprendido, à compreensão da necessidade do aprendizado, e a se tornar 

hábil na comunicação e na percepção do mundo em que vive. Vera Valdemarin  

afirma que 

na medida em que o conhecimento tem como ponto de partida a 
experiência já existente ou a ser realizada pelo próprio aluno, o docente 
participa das atividades em condições de igualdade com ele e não mais 
como aquele que detém o conhecimento e o método de gerar a 
aprendizagem dirigindo o processo (apud SAVIANI) 

 

O professor se torna um participante do aprendizado, uma vez que ele 

também aprende com o aluno. Esse aprendizado reflete-se na estratégia do ensino, 

onde o docente, compreendendo as dificuldades e os pontos de vista do discente, 

pode buscar meios de levar a eficácia ao aprendizado. A experiência adquirida pelo 

professor nesse processo o levará a ser mais eficiente em suas atividades 

profissionais, e melhor conhecedor da língua ensinada e de suas variantes. 

Saviani (200?, p. 25) informa que Paulo Freire formula uma concepção 

pedagógica que se inicia com a inserção na situação popular, a fim de identificar os 

principais problemas e a origem desses problemas, e de levar à conscientização e à 

tomada de atitudes sociais e políticas necessárias. Nessa concepção, o professor 

toma pleno conhecimento da problemática e de suas origens, podendo, a partir de 
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seus estudos, formular estratégias de conscientização, e propor possíveis atitudes 

necessárias a fim superar a deficiência do ensino/aprendizado. 

Portanto, o professor possui papel de suma importância na formação de 

cidadãos. Ele precisa estar preparado para lidar com a realidade dos brasileiros no 

uso da língua, e construir, junto com seus alunos, conceitos baseados na pesquisa 

sobre a diversidade lingüística do Brasil. 

 

 

2.5.3 Atitudes antidiscriminatórias 

 

Há atitudes que podem ser tomadas no ensino da língua a fim de desafiar o 

preconceito lingüístico. Eis algumas delas: 

 Acabar com os mitos;  

 Ensinar sobre as origens da língua e de suas variações; 

 Valorizar a língua e suas variações e 

 Incentivar a não discriminação. 

 

 

2.5.3.1 Acabar com os mitos  

 

Há certas convicções entre os brasileiros a respeito da língua portuguesa que 

não são verdades. Essas convicções se tornam barreiras que precisam ser 

ultrapassadas a fim de nos posicionarmos melhor frente às atitudes que são 

necessárias para tratar o preconceito lingüístico. 

Segundo Bagno (1998, p. 36-51), há vários mitos que precisam ser vencidos. 

Por exemplo, ele afirma que nós brasileiros depreciamos nossa fala, considerando 

como correta a língua falada em Portugal, sem observar que os falares naquele país 

também têm suas diferenças ou variações, e que, na terra de Camões, a língua 

falada também se distancia da gramática formal, uma vez que a língua é dinâmica.  

Isso demonstra que ainda há uma visão colonialista de nossa parte que 

precisa ser vencida, eliminando essa atitude de “complexo de inferioridade”. A partir 

daí, teremos possibilidade de destruir também o ponto de vista discriminatório sobre 

o falar de nossa própria gente.  
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Portanto, os mitos lingüísticos precisam ser derrubados. Eles servem de base 

para o preconceito lingüístico. Sem eles, o professor e o aluno melhorarão o campo 

de visão, e terão melhores condições de alcançar o objetivo do ensino/aprendizado. 

 

 

2.5.3.2 Ensinar sobre as origens da língua e de suas variações 

 

A língua é viva, ela se transforma ao longo do tempo. O conhecimento a 

respeito desse processo pode contribuir na formação de indivíduos a fim de 

rejeitarem o preconceito lingüístico. 

Para Bagno (1998, p. 56-59), como afirmado anteriormente, o preconceito 

lingüístico é baseado na crença de que apenas o procedimento formal da língua é 

digno de ser chamado de língua portuguesa. Mas, na verdade, esse procedimento 

também é resultado de um processo de variação da língua. É sabido que o 

português é uma das línguas derivadas do Latim. Conforme Bearzoti (2002, p. 7-8), 

boa parte da Europa sofreu um processo quase integral de romanização, onde o 

latim foi adotado quase que plenamente como língua culta e coloquial. Essa língua 

apresentou variantes, tanto regionais quanto sociais. 

Bearzoti (2002, p. 9-12) continua, explicando que no período compreendido 

pelos séculos V e X D.C., um processo de diferenciação lingüística intensificou-se, 

levando à crescente dialetização do latim e à sua progressiva transformação nas 

línguas neolatinas. Estas sofreram influências de povos germânicos e muçulmanos, 

mas os falares dos povos mais ao norte é que “se tornaram a base” do português, 

do espanhol e do catalão. Atualmente, o português mostra as influências recebidas 

dos árabes, franceses, italianos, etc. Vê-se, portanto, que o português atual decorre 

de um processo natural de adequação da língua ao seu meio e de uma série de 

interferências de outras línguas e dialetos sobre o latim. 

Bagno (1998, p. 122) explica que a língua sofre mudanças ao longo do tempo, 

ela se transforma. Se assim não fosse, o latim seria uma das línguas mais faladas 

no mundo. Mas as mudanças fizeram com que o latim se transformasse em 

espanhol, em italiano,..., e em português do Brasil. Este, por sua vez está se 

modificando, e algum dia será uma língua bem diferente do português falado em 

Portugal. É importante notar que desse mesmo processo de mudança também 

nasceram as variações na língua do Brasil. 
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Há alguns fenômenos que proporcionam alterações na pronúncia. Bagno 

(1998, p. 56-59), para contradizer a crença de que apenas o procedimento formal da 

língua é digno de ser chamado de língua portuguesa, explica que a troca do “l” pelo 

“r” como em Cráudia, se dá por um fenômeno chamado rotacismo, que participou da 

formação da língua portuguesa, mas que continua vivo no português das camadas 

estigmatizadas. Ele lembra que Camões, em Os Lusíadas, utilizou palavras como 

frecha e pranta. Lembra, também, que há palavras que, em sua língua de origem, se 

escreviam utilizando o “l”, mas, em português são escritas com “r”, como blank, 

blandu e clavu, e que em português se tornaram branco, brando e cravo. Ele informa 

que Monteiro Lobato, em seu livro Emília no País da Gramática (p. 120), afirma que 

o caipira inventou o você em vez de tu e hoje esse pronome compõe o léxico da 

nossa língua. Portanto, é bem possível que, no futuro, boa parte do vocabulário 

estigmatizado se torne parte do léxico da língua portuguesa brasileira. 

Bagno (1998, p. 60-61) exemplifica que a palavra oitcho (oito) pronunciada 

pelos nordestinos rurais passa por um processo chamado palatização que também 

afeta palavras utilizadas pelos sudestinos, como tchia (tia). Vejam que esta 

pronúncia é realizada inclusive pelas camadas sociais mais altas no sudeste 

brasileiro, e não é recebida como inferior. Em 1950, o gramático Júlio Nogueira 

condenava esse fenômeno, e atualmente ele é muito mais usado e aceito que a 

forma “normal” tia. 

Certos regionalismos, segundo Bagno (1998, p. 64), foram introduzidos em 

decorrência da influência de outros povos em nossa língua. O pronome tu e suas 

flexões verbais usados em São Luis – MA, Belém – PA e Florianópolis – SC 

decorrem provavelmente de forte imigração de açorianos para essas localidades no 

tempo colonial. No Rio Grande do Sul há presença de castelhanismos em 

decorrência dos contatos culturais com os uruguaios e argentinos. Em São Paulo há 

características decorrentes de influência italiana. 

Como se vê, a pronúncia pode variar conforme a influência recebida. Bagno 

(1998, p. 68) exemplifica com a palavra “teatro”. Em Pernambuco se diz téatru, no 

Rio de Janeiro, tchiatru, em São Paulo, têatru. Onde estaria certo? O certo é que 

não existe um local em que todas as pessoas falam do mesmo jeito o tempo todo. O 

fenômeno variação “natural e inevitável na vida das línguas” cuida para que os 

falares passem por processos que levem a resultados como os exemplificados. 

Bagno (1998, p. 110) explica que: 
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 A troca do lh pelo i em muié e paiaço é um fenômeno que também 

aconteceu no francês e no castelhano; 

 A supressão do d nas formas nd, especialmente nos gerúndios, gerando 

falas como cantano, andando e fazeno, também ocorre no dialeto 

napolitano, falado no sul da Itália. Essa variação ocorre inclusive nas 

camadas cultas brasileiras, em certas circunstâncias. Trata-se de um 

fenômeno fonético natural; 

 A troca do r pelo l, e vice-versa, é um fenômeno denominado rotacismo, 

que é muito utilizado na nossa língua. As duas consoantes são parentas 

muito próximas, do ponto de vista articulatório.  

Como é possível notar, os fenômenos que as línguas sofrem são naturais, 

são explicáveis, e o português do Brasil não é imune a esses fenômenos. O 

professor e o aluno, a partir de estudo sobre o assunto, terão possibilidade de 

compreender as variações da língua e se despirem do preconceito lingüístico. 

 

 

2.5.3.3 Valorizar a língua e suas variações. 

 

É necessário valorizar a língua e suas variações, desmistificando a lenda do 

português único existente no Brasil.  

Bagno (1998, p. 32) afirma que  

É preciso, portanto, que a escola e todas as demais instituições voltadas 
para a educação e a cultura abandonarem esse mito da “unidade” do 
português no Brasil e passem a reconhecer a verdadeira diversidade 
lingüística de nosso país para melhor planejarem suas políticas de ação 
junto à população amplamente marginalizadas dos falantes das variedades 
sem prestígio social. 
 

A idéia da existência de uma língua única leva ao entendimento de que os 

que estão mais afinados com a linguagem culta são mais cultos, mas a cultura se 

manifesta nas mais diversas áreas de atuação dos seres humanos, e não apenas na 

expressão da língua nos conformes da gramática. Notem que no anexo A,  

o texto de Patativa do Assaré, um grande poeta popular nordestino, [...] a 
forma de falar e de escrever não comprometeu a emoção transmitida por 
essa poesia. Patativa do Assaré era analfabeto (sua filha é quem escrevia o 
que ele ditava), mas sua obra atravessou o oceano e se tornou conhecida 
mesmo na Europa (NERY, ?). 
 

Portanto, a cultura também é apresentada entre os considerados não cultos, e 

sua forma de expressão por meio da língua possui conteúdo que pode ser apreciado 
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além dos limites territoriais onde a variante lingüística é utilizada no cotidiano. As 

particularidades lingüísticas de uma comunidade não devem ser estigmatizadas. 

Elas se desenvolveram em ambientes próprios, e transmitem idéias perfeitamente 

compreendidas pelos indivíduos que neles estão inseridos, se tornando facilitadoras 

nas questões do se fazer entender. 

 

 

2.5.3.4 Incentivar a não discriminação 

 

A atitude do professor pode contribuir na mudança de comportamento de 

seus alunos. Anteriormente foi citado o exemplo do livro didático “Nossa Palavra”, 

Bagno (1998, p. 114 e 115), em que se pede aos alunos para localizarem erros de 

português na fala de pessoas que conhece. Entendemos ser essa uma forma de 

despertar e incentivar a discriminação. Entretanto, também entendemos que 

envolver o aluno na pesquisa, onde a observação associada ao estudo das origens 

das variações observadas, com a necessária ênfase e incentivo à não 

discriminação, auxiliarão o estudante a compreender o “ciclo de vida” da língua e a 

valorizar as variações encontradas. 

A desmistificação da língua levará o aluno a entender que não há nada de 

inferior na pessoa que possui, em sua linguagem, termos e pronúncias diferentes 

dos que está acostumado. O emissor simplesmente aprendeu suas expressões no 

meio em que vive, e não deve ser punido por isso. O entendimento do receptor deve 

ser levado a receber bem o que ouviu, e a valorizar sua forma, pois se trata de um 

bem da nossa língua.  

 

 

2.5.4 O ensino da norma culta  

 

Então, a norma culta não deve ser ensinada?  

Botelho (2006?) levanta indagações sobre esse tema. Ele questiona se a 

extrapolação das regras não seria admitir que a norma culta, de fato, não seria 

destinada às camadas populares da sociedade, não seria negar o acesso do povo a 

uma “cultura letrada produzida ao longo de séculos”, onde os novos leitores jamais 

conseguiriam entendê-la. Isso poderia legitimar a escola como uma fábrica de 

analfabetos. Poderia levar, também, a um distanciamento maior entre as variantes 
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da língua no Brasil, tornando mais difícil a comunicação entre pessoas de redutos 

diferentes.  

Abaixo, algumas ações que poderiam ser tomadas a fim de melhorar o 

acesso do aluno à norma culta e tratar as questões acima: 

 Priorizar (BAGNO, 1998, p. 13) de forma absoluta, no ensino da língua, as 

práticas de letramento. Isso leva o aluno à capacidade “de ler e escrever 

textos dos mais diferentes gêneros”, permitindo acesso à cultura letrada; 

 Dar acesso (BAGNO, 1998, p. 13) às variedades lingüísticas de prestígio 

para que os aprendizes possam ter acesso à variedade cultural e aos 

círculos sociais de prestígio.  Assim, eles teriam melhores condições de 

exercem plenamente a cidadania. Isso não significa que as formas ditadas 

pela gramática tradicional devam ser seguidas à risca, mas que seja dada 

atenção ao estado atual da língua; 

 Levar o aluno à “prática da reflexão lingüística” (BAGNO, 1998, p. 15). 

Essa prática “é importante para a formação intelectual do cidadão”. O 

estudo explícito da gramática é importante, mas não com o fim de 

determinar um “aprendizado de dogmas, de verdades absolutas e 

imutáveis”. O estudo deve tratar dos fatos lingüísticos, das manifestações 

autênticas da língua, da análise das teorias científicas mais recentes. 

Estudar a língua deve ser encarado como estudar ciências e história; 

 Tornar a variação lingüística “objeto e objetivo do ensino de língua” 

(BAGNO, 1998, p. 16). A educação precisa estar voltada para a 

construção da cidadania. O aluno precisa aprender que a fala dos seres 

humanos não se traduz em falta de inteligência, deficiência ou 

incapacidade. Ele precisa entender que há variações na língua da mesma 

forma que há variações de comportamento na sociedade; 

 Induzir o estudante à prática da leitura e da escrita. “Para que as pessoas 

possam ler e escrever bem, elas têm que ler e escrever, ler e escrever” 

(BAGNO, 1998, p. 86). É partindo do exercício da leitura e da escrita que o 

aluno terá condições de compreender os fenômenos da língua e da 

linguagem, as regularidades do sistema lingüístico. Bagno (1998, p. 162-

163) defende que o aprendizado da língua é feito com a prática diligente e 
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continuada da leitura e da escrita. Ler e escrever ajudam a desenvolver a 

capacidade intelectual do indivíduo. Para Bagno (1998, p. 87),  

as disciplinas de língua e matemática lidam com competências, faculdades 
e habilidades cognitivas, com processos mentais, com fenômenos de ordem 
biológica: todo ser humano nasce pronto para falar uma língua e para 
realizar operações numéricas.  

 

Portanto, o estudo da língua deve ser dirigido ao desenvolvimento do 

raciocínio, por meio do estímulo da capacidade de ler e escrever; 

 Incentivar o uso das habilidades lingüísticas do indivíduo, deixando-o 

expressar-se livremente para somente depois corrigir sua fala ou sua 

escrita, em vez de interromper o fluxo natural da expressão e da 

comunicação com a atitude corretiva (e muitas vezes punitiva), cuja 

conseqüência inevitável é a criação de um sentimento de incapacidade, de 

incompetência. Bagno (1998, p. 163) afirma ser necessário “ver, antes de 

tudo, o que ele/ela está querendo comunicar, para só depois nos 

preocuparmos com os detalhes de como ele/ela está se comunicando”. 

Ele enumera algumas perguntas que podemos fazer a nós mesmos. 

Abaixo, alguns exemplos: “Esse texto (ou esse discurso) é coerente?”; 

“Traz idéias originas?”; “Mostra um espírito crítico e/ou criativo?”; 

“Demonstra um senso estético?”; “Me ensina alguma coisa?”; “Desperta 

minhas emoções? Quais?”.  

Nota-se que o ouvinte/leitor deve alterar o foco de sua atenção da forma 

para o conteúdo, para captar a cultura/arte que está sendo transmitida 

pelo emissor. Há necessidade de encorajar o aluno a se expressar, a se 

fazer entender, expor e desenvolver suas idéias; 

 Estabelecer programas a fim de conscientizar as famílias sobre a 

prioridade do aprendizado. Nas classes mais pobres é comum que a 

família gaste mais com fumo do que com educação. “As famílias dizem 

que não têm dinheiro para a educação, mas gastam o equivalente a três 

livros por mês em cigarros. É um caso típico de inversão de prioridades”, 

diz o presidente do Instituto Akatu (HÉLIO MATTAR, apud BAGNO, 1998, 

p. 133). Esse exemplo mostra o quanto a família está distante da 

educação dos filhos; 

 Mudar as atitudes no ensino. Bagno (1998, p. 140) encoraja os 

professores a rejeitar as afirmações que desprezam nosso saber sobre a 
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língua. Desfazer os mitos e as atitudes preconceituosas sobre a língua 

portuguesa, suas variações e seus falantes, seja qual for sua classe 

social, abandonando as afirmações autoritárias e intolerantes; 

 Elaborar programas, e proporcionar meios, para tornar o professor um 

pesquisador. Bagno (1998, p. 141-142) afirma que o professor precisa sair 

da posição de transmissor das informações das gramáticas e livros 

didáticos, e assumir a posição de um cientista, produzindo seu próprio 

conhecimento lingüístico e se transformando em um pesquisador. O 

professor precisa transformar a sala de aula em um ambiente de 

pesquisas junto com seus alunos. 

 A língua une povos e nações, portanto é preciso dela cuidar a fim de que esse 

elo não seja destruído. Esse cuidado se dá por meio do estabelecimento de regras 

comuns que devem nortear tanto a língua escrita quanto a falada. Logo, o ensino da 

língua precisa demonstrar a norma culta como diretiva a ser seguida por todos. 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Diante dessas informações, podemos afirmar que o ensino da língua no Brasil 

ainda não se utiliza de método que valorize a variação lingüística. Mudanças estão 

ocorrendo, mas fatores fortes precisam ser vencidos. O Ministério da Educação 

estabeleceu novos parâmetros, mas o sistema educacional ainda possui muita 

influência do método de se impor a norma culta da língua, e o preconceito lingüístico 

ainda envolve a sociedade brasileira. 

Há algumas atitudes que podem ser tomadas no ensino da língua a fim de se 

avançar contra o preconceito lingüístico, tais como: estabelecer uma nova postura 

do Sistema Educacional, preparar o professor para se tornar um pesquisador, 

superar os mitos quanto à língua no Brasil, ensinar sobre as origens da língua e de 

suas variações, valorizar a língua e suas variações e incentivar a não discriminação. 

A língua portuguesa no Brasil possui muitas influências. Estas produziram 

uma grande riqueza em forma de variações lingüísticas. É necessário expandir o 

conhecimento sobre esse assunto a fim de substituir o preconceito lingüístico pela 

valorização da língua e de suas variações. 
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Anexo A 

 

O Poeta da Roça  

(Patativa do Assaré) 

 

Sou fio das mata, canto da mão grossa, 

Trabáio na roça, de inverno e de estio. 

A minha chupana é tapada de barro, 

Só fumo cigarro de paia de mío. 

 

Sou poeta das brenha, não faço o papé 

De argun menestré, ou errante cantô 

Que veve vagando, com sua viola, 

Cantando, pachola, à percura de amô. 

Não tenho sabença, pois nunca estudei, 

Apenas eu sei o meu nome assiná. 

Meu pai, coitadinho! Vivia sem cobre, 

E o fio do pobre não pode estudá. 

 

Meu verso rastero, singelo e sem graça, 

Não entra na praça, no rico salão, 

Meu verso só entra no campo e na roça 

Nas pobre paioça, da serra ao sertão. 

(...) 

 


