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MARCELINO,MarcellyLima.Avariaçãolinguísticanoensinomédioemsaladeaula.
2019.23folhas.TrabalhodeConclusãodeCurso(GraduaçãoemLetras–Português
eInglês)–CentroUniversitárioAnhangueradeNiterói,Niterói,2019.

RESUMO

Asvariaçõeslingüísticasconstituem,juntocom oportuguêspadrão,alíngua
portuguesadoBrasil,faladapelosbrasileiros.Adiversidadedelinguagempresente
napopulaçãocontribuiparaacomplexidadedasdiferentesfalas,contudono
processodeaprendizagem dalínguamaternaasvariaçõessãoestigmatizadas.E
importantetrazeressareflexãoacercadasvariaçõeslingüísticasparaqueseforme
cidadõescríticoseaptosacercadascondiçõesdeprescreverafaladalíngua
coloquialparaalínguacultaeenfatizando-seaimportânciadearticula-secom
elementosargumentativosadequadosàssituaçõesdeseucotidiano.Alínguase
transformacom opassardotempo,ostermosquesãoconsideradospadrãona
atualidadeposteriormentepoderianãoserconsideradooufuturamentepoderánão
ser.Arelevânciadessarevisãobibliográficasedapelaanálisededescrevero
contextohistóricodevariaçãolingüística,compararavariaçãolingüísticaenorma
padrãoeporfim analisarcomoaplicaravariaçãolingüísticanocontextoescolar,
semqueanormapadrãodeixedeseraplicada.

Palavras-chave:Linguagem padrãoenãopadrão;Variaçãolinguística,Preconceito
linguístico.



MARCELINO,MarcellyLima.Linguisticvariationinhighschoolintheclassroom.

2019.23pages.TrabalhodeConclusãodeCurso(GraduaçãoemLetras–Português
eInglês)–CentroUniversitárioAnhangueradeNiterói,Niterói,2019.

ABSTRACT

The linguistic variations constitute,togetherwith standard Portuguese,the
PortugueselanguageofBrazil,spokenbyBrazilians.Thediversityoflanguage
presentinthepopulationcontributestothecomplexityofthedifferentspeeches,yet
intheprocessoflearningthemothertonguethevariationsarestigmatized.Itis
importanttobringthisreflectionaboutlinguisticvariationssothatcriticalandapt
citizensareformedabouttheconditionsofprescribingthespeechofthecolloquial
languagetotheculturedlanguageandemphasizingtheimportanceofarticulating
withargumentativeelementsappropriatetothesituationsoftheirdailylife.
Languagetransformsovertime,termsthatareconsideredstandardinactualitylater
mightnotbeconsideredormaynotbeinthefuture.Therelevanceofthis
bibliographicalreviewisgivenbytheanalysisofdescribingthehistoricalcontextof
linguisticvariation,comparingthelinguisticvariationandstandardnormandfinally
analyzinghowtoapplythelinguisticvariationintheschoolcontext,withoutthe
standardnormceasingtobeapplied.

Key-words:Standardandnon-standardlanguage;Linguisticvariation;Linguistic
prejudice.
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1.INTRODUÇÃO

Avariaçãolingüísticaéummovimentocomumeespontâneodeumalíngua

quevariaprincipalmenteporfatoreshistóricoseculturaisnãosófaladasnoBrasil,

porserum paíscom umapluralidadelingüísticamuitogrande.Eum conjuntode

diferençasderealizaçãolingüísticasdeseuselementoselasdecorrem dofatode

umsistemalingüísticonãoserunitárioeporqueaslínguaspossuemacaracterística

deserem sensíveisedinâmicasavárioseixosdediferenciaçãocomoaregião

geográfica,osexo,aidade,aclassesocialdofalanteeograudeformalidadedo

contextodacomunicação.

Opresentetrabalhojustifica-seporfazerumareflexãoacercadosestudosda

variação linguística e analisaro ensino dá língua a partirde uma visão

sociointeracionistaaceitandoofatodequenãoexistecertoouerradoem se

tratando de língua sendo assim,mostra-se relevante porcontribuircom o

rompimentodopensamentopreconceituosoqueexisteentreasdiferenciaçõesda

línguafaladaeaspessoaseexplicitarqueavariaçãodalínguafaladaprecisaser

tratadacomoaidentificaçãoculturaldeumpovoenãodeformapreconceituosa.

A variação lingüística nada mais e do que a diversidade lingüística

encontradaemdiversosestadosbrasileiros,ondeosfalantesfalamomesmoidioma

noqualexistempalavrasespecificasquesediferenciam.Sendoassim,dequeforma

essasdiferençaslingüísticaspodemsertrabalhadasnoensinomédiosemquedeixe

detrabalharanormapadrão?

Estetrabalhotemporobjetivogeraltrazeraoconhecimentodoeducandoas

diferenças,ocontextohistóricoeaimportânciatantodavariaçãolingüísticacomo

danormapadrão.Ecomoobjetivosespecíficosdescreveraorigem davariação

lingüística,compararavariaçãolingüísticaenormapadrãoeanalisarcomoaplicara

variaçãolingüística,semqueanormapadrãodeixedeseraplicada.

Comissoapesquisatemcomoobjetivoreunirasinformaçõesedadosque

servirãodebaseparaaanálisepropostaapartirdotema:”Opreconceitolingüístico

emsaladeaulanoensinomédio“Eéfeitapormeiodeleituraseanálisesdoslivros

AlínguadeEuláliadoautorMarcosBagno,Opreconceitolingüístico,Oqueée

comosefazdoautorMarcosBagno,IntroduçãoaLingüísticadoautorJoséLuiz

Fiorin,introduçãoalingüísticadoautorRonaldBelinenãoéerradofalarassimdo
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autorMarcosBagno.Afimdecoletarconhecimentosarespeitodotemaestudado.



Ó1

2.CONTEXTOHISTóRICO

Avariaçãolingüísticaeum movimentocomum enaturaldeumalínguae

resultadadinamicidadedalíngua,jáqueestáevivaepossíveldetransformaçãopor

razoesgeográficas,sociaisehistóricas.Acompreensãodevariaçãolingüística

dentro dessa perspectiva e entende-la com as suas diferentes experiências

históricasesuperaropreconceitolingüísticoqueseinstauranasociedade.De

acordocomBagno:

Eprecisoabandonaressaânsiadetentaratribuiraumúnicolocalouuma
únicacomunidadedefalanteso‘’melhor’’ou‘’pior’’portuguêsepassara
respeitarigualmentetodasasvariedadesdalíngua,queconstituem um
tesouropreciosodenossacultura(BAGNO,2013,p.67).

Alinguagemesuasvariaçõescomeçamaseremvistasdeformainseparáveis,

desistindodaideiadeproblemasocial,passandoalinguagemaserestudadacomo

partequeconstituieenriquecequalquersociedade.Otermovariaçãolinguísticafoi

aceitonomomentoquesepassouaobservarasváriassituaçõesdiferentesde

comunicação,ealínguacomeçouaserestudadacomoidentidadehumana.

Porseconsideraralínguaumsistemahomogêneooestudodasvariações
nuncahaviadespertadoointeressedoslingüistas,porémsóemmeadosda
décadade1960,quandomuitosdessescientistasperceberamquenãoera
maispossívelestudaralínguasemconsiderartambémasociedadeemque
elaefalada,equesecomeçouaestudaralínguanaperspectivada
mudançaedavariaçãoemtermossociolinguísticossegundo(BAGNO2002,
p.27).

Orotulovariaçãolingüísticaganhoudestaqueapartirdessemomentocomas

analisesobreasdiversaslínguasincorporandovariáveiscomosexo,ocupaçãoe

atitude.Nessanovaorientaçãoastradicionaisquestõesdecertoouerradopassam

a serem vistas em termos de adequação a situação comunicativa,e os

comportamentoslingüísticosforam assumidoscomotraçosindenitários,como

marcasindividuaiseprincipalmentesociaisdeestarnasociedadecomunicativa

lingüística.

DeacordocomBeline(2002)oentendimentocomrelaçãoaessasvariações

evitaopreconceitoquantoaquem faladiferentetornandooidiomaaindamais

amploericocomrelaçãoaossignificadosdaspalavraseexpressões.

Essetipodevariação,alexical,e,entretanto,apenasumdosmodoscomo

umalínguapodevariar.Em outraspalavrasfazerreferênciaaum elementodo
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mundopormaisdeumtermolingüísticoeapenasumdoscasosquemostramque,

defato,aslínguasvariam.Numamesmalíngua,um mesmovocabuláriopodeser

pronunciadodeformasdiferentes,sejaconformeolugar–variaçãodiatópica-,seja

conformeasituação(maisinformaloumaisformal)em queseestáfalando-

variaçãodiafásica.

Oléxicoeaprimeirainstânciadenomeaçãodomundo,enoléxico,que

vemosdeformamaisclaraamovimentaçãodalíngua,jáqueoléxicoseconstitui

porum sistemaabertoedinâmico,poise,em cadamomentosóciohistóricoe

culturalquenovaspalavrassurgem pelodesaparecimentoparcialouigualitáriode

outraspalavras.Combasenessasanalisescompreende-seimportanteregistraros

diversosestadosquealínguaassumenodecorrerdotempo.

A variação lexicalcompreende-se pordescrevera variedade fonético-

fonologia elexicalda língua portuguesa compreendendo osdiferentesusos

linguísticosquesãolevadosem consideraçãocomoindicadoresdeidentidadee

diferençaporumacomunidade,alémdisso,aindaqueofalantepossanãosabero

significadodeum vocabuláriooudeoutro,aoouvi-lopelaprimeiravez,elenão

questionaofatodequeambossãopalavrasdoportuguês,poisreconheceossons

queparticipamdesuasconstituiçõesetambémreconheceoseupadrãosilábico.

2.1VARIAÇÕESDIASTRÁTICAS

Sãoasdiferençasocorridasemrazãodaconvivênciaentreosgrupossociais,

asgírias,osjargõesolinguajarcaipirasãoexemplosdestamodalidadedevariantes

linguística.Eumavariaçãosocialpertenceaum grupoespecificodepessoas,as

gíriaspertencem aovocabulárioespecificodecertosgrupos,comoospoliciais,

cantoresderap,surfistas,estudantes,jornalistas,entreoutros.

O queexiste,deum lado,em termosderepresentaçãoouimaginário
lingüístico,eumanormapadrãoideal,inatingível,edeoutrolado,emtermos
derealidadelingüísticaesocial,amassadevariedadesreais,concretas,
comoseencontramnasociedade(BAGNO,2004,P.161)

Umalínguapodeteroutrasdentrodesimesmas,omeiosocialem queo

individuoviveinfluenciabastantesualinguagem.Arelaçãodoindividuocom a

linguagemfazcomqueamesmasedesenvolvadentrodessecontextosocial,quee

fundamentalparaoserhumanoumavezquesecomprova queexistindovarias

línguasdentrodeumasó,edadoopontapéinicialparadiminuiçãoouirradiaçãodo
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mitodelinguagemúnica,abrindocaminhoparaqueaspessoaspossamexpressar

sualinguagemsemreceios.

Como variante lingüística podemosentenderum conjunto de diversas

possibilidadesdelinguagem quesediversificadeum individuoparaooutro,essa

variaçãodeveserrespeitada,poiselatrásasbagagensculturaisdoindividuo,poisa

linguagemdeumindividuapodemudardeacordocomsuacultura,suaidade,sua

localizaçãoetodosessesfatoresdevem serlevadosem consideraçãojulgaro

dialetodeoutrapessoa,anormacultadeveeprecisaserusada,masnodiaadia

devemserlivresasvariações,poiselatemmuitoaensinar.

Masanormacultanãodevedeixardeserensinadaumavezqueemboraas

diferençassejam respeitadasnahoradefalarem ocasiõesdeve-sesabera

linguagemeruditaeaplicaromesmonaescrita.

Osdistintostiposdevariaçãolingüísticademostram ocaráterdinâmicoda

linguagem,havendoum inter-relacionamentoentreelas:umavariantegeográfica

refere-seadiferentesformasdepronuncias,asdiferençasdevocabuláriode

estruturasintáticaentreregiões.

Cientedopodersimbólicodasvariaçõeslingüísticasousuáriotendeautiliza-

lacomomeiodeprojeçãosocial,portantoalínguaportuguesatona-sehojefatorde

inserçãonomundoatualestimulandoosujeitoaserativopondo-sedeacordo,

unicamente,comograudeformalidaderelativaasituação.

Nolivroopreconceitolingüístico –oquee,comosefaz(BAGNO2004),o

objetivodoautoreexaminarosprincipaismitosem relaçãoaopreconceito

lingüísticoerefletirparatentarencontrarmeiosmaisadequadosparasecombater

taispreconceitos.

Opreconceitolingüísticoestápresenteemnossasociedade,nosprogramas

deTVederádio,emcolunasdejornalerevista,emlivrosquepretendemensinaro

queé“certo”eoqueé“errado”enasgramáticasnormativaselivrosdidáticos.

3.VARIAÇÃO
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Alínguaeum dosprincipaismeiosdecomunicação.Eatravésdelaqueos

homensseargumentam,ensinam,instruem osoutrosedesenvolvem-seelafaz

partedocorpodanossaidentidadeetambém denossaculturaefazendo-se

presentetambém nasexperiênciasnonossodiaadia.Asvariaçõeslinguísticas

podem serentendidaspormeiodesuahistórianotempoenoespaço,elasvêm

sendoquestionadasdentrodasescolasenosmeiossociaiscomoum grande

preconceito lingüístico,esse preconceito gera discriminação e problemasde

interaçãoentreosalunostornandoentãoasaladeaulaumlocaldeexclusãosocial.

Sequeremosconstruirumasociedadetolerante,quevalorizeadiversidade,
umasociedadeem queasdiferençasdesexo,cordepele,deopção
religiosa,deidade,condiçõesfísicas,deorientaçãosexualnãosejam
usadascomofatordediscriminaçãoeperseguição,temosqueexigir
também que as diferenças nos comportamentos linguísticos sejam
respeitadasevalorizadasdeacordocom(BAGNO,2009,P.28).

Opreconceitolingüísticoeadiscriminaçãoestãomuitosligadosascondições

sociais,étnicasereligiosasesexuaisdosindivíduos.Sendoassim aquelesque

sofrem opreconceitoencontram-seamargem dasociedadeeenquadrando-seno

contextodeminorias.Elenãosedáapenasnoâmbitodascaracterísticasfísicase

deorientaçõessociaisdossujeitos,mastambémnosaspectosregionaistornando

assim um dosprincipaistiposdedescriminaçãoeopreconceitolinguístico,

assinaladopelasvariaçõesdesotaquesdosindivíduos.

Seasmudançasjáestão,decertaformaprevistasnoprópriosistemada
língua,seosfalantesseaproveitamdaspossibilidadesquealínguaoferece
paramodificarasregrasdefuncionamentodela,eseessasmodificações
servem parasatisfazermúltiplasnecessidadesqueosfalantessentem,
entãonãoexiste‘’errocomum’’–existesim,umajustecomum,umacerto
paratornaracomunicaçãomaiscerta.(BAGNO,2009,P.44).

Entãopartimosdopensamentonorteadordequeofenômeno‘variação

lingüística‘estevepresenteem todoomomentodaformaçãoeestruturaçãoda

nossalíngua.Alinguísticaatualrevelaqueumalínguanãoehomogêneaedeveser

entendida principalmente pelo que caracteriza o homem,sua diversidade e

possibilidadedemudanças.Eprecisocompreenderquetaismudançasnãose

encerraram somentenotempo,porém também sedesenvolvem noespaço,nas

esferassociaisenasexibiçõesestilísticas.

A noçãodeerrocomum em línguasópodeseaplicarafenômenos
individuais,particulares.Seumapessoaem vezdedizercavalo,disser
“davalo“,“gavalo”,”cafalo”,”cavaro”etc.,issosimeumaerroquedeveser
tratadoclinicamentedemodoadequado.Deacordocom(BAGNO,2009,P.
45).
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PoisnoBrasilecontestávelonivelamentodalínguadevidoamuitosfatores

como:social,geográfico,históricoecultural,sendoassimnecessitamosaceitaras

variaçõeseestudaroqueprovocaparaentãocompreendermosoprocessoevolutivo

linguístico.Poisnãoseriapossívelanãoexistênciadevariaçõesqueperpassassem

aevoluçãodasociedadee,especialmentedalínguaeapartirdeentãoosurgimento

dasmaisdistintasvariedadeslinguísticas.Damesmamaneiraquedecorreucoma

línguaPortuguesa,queteveoseusurgimentoapósdiversasreformulaçõesdolatim.

AsinstituiçõesdeensinonoBrasilsepreocupameminstruirosdiscentesde

quemaneiradevem falardeacordocom anormapadrão.Sem apreocupaçãoda

reflexão,dopensamentocríticoedoembasamentoteórico,com issoperde-sea

oportunidadedepensarque,aformacomosefalaeumavariaçãodalíngua,eque

existeumalínguaoficialparaaescritaouparamomentossociaisnoqualestáseja

necessáriadesdequeseprecisadeformalidade.

Cadavezmaissetornaevidentequeeprecisoanalisaranossarealidade
sociolingüísticasobtrêsfocos:deumlado,(1)odanormapadrão,istoe,o
modeloidealizadodelíngua‘certa’descritoeprescritopelatradição
gramaticalnormativa----equedefatonãocorrespondeanenhuma
variedadefaladaautenticae,emgrandemedida,tampoucoaescritamais
monitorada---,edooutrolado,comoextremosdeumamplocontinuun,(2)
oconjuntodasvariedadesprestigiadas,faladas peloscidadoesdemaior
poderaquisitivo,demaiorníveldeescolarização edemaiorprestigio
sociocultural,e(3)oconjuntodasvariedadesestigmatizadas,faladaspela
imensamaioriadanossapopulação,sejanaszonasrurais,sejanas
periferiasenaszonasdegradadasdasnossascidades,ondevivem os
brasileirosmaispobres,com menoracessoaescolarizaçãodequalidade,
desprovidosdemuitosdeseusdireitosmaiselementares.

Compreenderquaismomentossãoestesequalvariaçãopode-seempregar

provocarareflexõesnosdiscentesacercadomododeagireexaminaremrelaçãoao

seu discurso e semelhante as variedades linguísticas das quais

utiliza,conscientizando-odequenenhumavariaçãoeintrinsecamentemelhoroupior

queoutra,contudo,apenasdiferente.Taiscondutasdereflexãoecompreensão

comoessasauxiliarãoparaextinguirdenossasescolasopreconceitolingüístico.

NoBrasil,asvariedadeslinguísticasexistentesconduzemduasriquezas,e
representamasimilaridadedopovobrasileiropelaindividualidadedecada
povo,taisvariaçõespodem penarporinfluênciadediversosfatores,visto
que‘’essefeitioindividualdafalaeencarregadopeladiversidadedalíngua:
sendoassimcadacadafalanteacabafazendousodemaneiraparticular,de
maneiraqueaformaaplicadaporumfalanteindividualmenteecontrariada
formausadapelosdemais“(Terra,2008,P.84).

Oensinodalínguaportuguesaedestinadoparainstruiroalunotornando-o
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aptoparasaberlidarcomasconstantessituaçõesdeusoemanifestaçõesdalíngua.

Poisodesenvolvimentodosaberlingüísticoeimportanteparaqueodiscentepossa

desenvolversuacapacidadecomunicativaeobterumareflexãoacercadesses

elementosequeconseqüênciaspodem surgirem suacondiçãodecidadãoe

explicitar que todas as variações devem ser encaradas como fator de

enriquecimentoculturalequenenhumalínguaeintrinsecamentemelhoroupiorque

outra.

Asvariaçõeslingüísticaseomovimentocomumenaturaldeumalíngua,as

línguaspossuem característicassensíveisafatorescomoaregiãogeográfica,

temporaiseaclassesocialdofalante,eimportanteobservarquetodavariaçãoe

adequadaparaatenderasnecessidadescomunicativasdofalante,estabelecendo

assimdiferentesestruturaslingüísticas.

Podemoslembraraclaradiferençaquedistinguefalantescariocasde

Paulistanos:Omodocomoelespronunciam o‘r’em finaldesílaba.Paulistanos

tendem apronunciarotal‘r’comoumavibrantesimplesim ‘flap’,enquantoos

cariocassãoconhecidosporaspiraromesmo‘r’.

Variaçõeshistóricase(diacrônica);correspondeamudançalingüística,as

diferentesépocasvividaspelofalantenoqualqualquerlínguapossadecorrerdo

tempo.

Asvariaçõessituacionaise(diafásicas)ocoremdeacordocomocontexto

ousituaçõesem quedecorreoprocessocomunicativo.Hámomentosem quee

utilizadoalinguagemformalehámomentosquesefazousodalinguageminforma,

quandoháfamiliaridadesentreosemissoresdacomunicaçãoouem situações

descontraídas.

Alinguagemverbalrefere-seaformadeexpressãomaiseficazeserefere

aoconjuntodepadrõeslingüísticosusadospelaclassemaisescolarizadada

populaçãocadaindividuopossuisuaidiossincrasia.

Anormacultaemaisconceituada,vistacomoumalinguagemcultaeerudita

poiselaregeumidiomaapontacaminhosedeveserestudadanasescolasparaque

entãotodospossam teracessoasdiferentesformasdepensaralíngua,umavez

queodomíniodanormacultapossibilitaaoindividuocomunicarcom precisão,

eficiênciaedesenvoltura.

Éclaroqueadivisãodevaloressociaissetornalegitimadocomaelevação



17

deumavariedadedeprestigioacondiçãodeumalínguapadrãoque,comissopassa

asertransmitidonosistemaescolar,nalinguagem oficialdoestadoentreoutras.

Destemodoosujeitoprecisaobterdentrodesisuacompetêncialingüísticaos

moldesalternativosdevariedadepadrão,oudeprestigioetambémdavariedadenão

padrãoquetambém podeserestigmatizadapoisnem todasasvariantesdialetais

quesãousadasespecificamenteporumacomunidadesãosimilaresemtermosde

aceitabilidadeedessaforma,umaeescolhidacomovariedadenãopadrão.

OBrasileum paiscom vastapluralidade,neleháinúmerasvariedadenão

padrãoeessasdistintasvariedadessãogeralmentedirecionadasparadeterminados

centrosculturais.Oestabelecimentodeumadeterminadavariedadepadrãopodeser

feitoporviasinformaisbaseadonaconcessãodeprestigioquealgunsgrupos

sociaisrecebemdacomunidade.

Avariaçãolinguísticatemqueserobjetoeobjetodiretodoensinodelíngua:
umaeducaçãolinguísticavoltadaparaaconstruçãodacidadanianuma
sociedadeverdadeiramentedemocráticanãopodedesconsiderarqueos
modosdefalardosdiferentesgrupossociaisconstituem elementos
fundamentaisdaidentidadeculturaldacomunidadeedosindivíduos
particulares,equedenegriroucondenarossereshumanosqueafalam
comosefossemincapazes,deficientesoumenosinteligentes–epreciso
mostrar,em saladeaulaeforadela,queaalinguavariatantoquantoa
sociedadevaria,queexistemuitasmaneirasdedizeraamesmacoisaeque
todascorrespondem ausosdiferenciadoseeficazesdosrecursosqueo
idiomaofereceaseusfalantes;tambémeprecisoevitarapraticadistorcida
deapresentaravariaçãocomoseelaexistisseapenasnosmeiosruraisou
menosescolarizados,comosetambémnãohouvessevariação(emudança)
linguísticaentreosfalantesurbanos,socialmenteprestigiadosealtamente
escolarizados,inclusivenosgênerosescritosmaismonitorados.(BAGNO,
1999,p.16)

Autilizaçãodevariantesexcessivamenteformaisemsejaqualforasituação

deinteraçãosedáaofatodequeainstituiçãodeensinoadotaumaformade

gramáticaprescritiva,comoaescolaem geraldedica-sepoucoaoensinoda

modalidadefaladaavariedadepadrão,estabelecidabaseadonamodalidadeescrita

eliterária,acabasendoaplicadaatodasascircunstanciasdeinteração,inclusiveas

faladasemsituaçõesinformais,poisodomíniocompletodeumalínguadeveincluir

omaiornúmerodepossíveldemodalidadesdeinteração,darexclusividadea

variedade-padrão,eumpontocrucialparaaintolerânciacomavariedadenão-padrão,

queascriançasdeclassesmenosfavorecidasdominam,oproblemaficamaior

quandoessamodalidadeimpõe-senosistemadeensinocomoexclusivoreferencial

aqueoutrasformasdeexperiênciaculturalacabamsubmetendo-se.



18

Pararesolveresseproblemaosmeiossãomuitosevidentes,Enecessário

mudarparaoparadigmadadiferençaseguindoumaoutralinhaestratégicapara

estimularoensinodalínguamaterna.(WOLFRAM;FASOLD,1974). Nessa

concepçãooensinodavariedadepadrãocontinuaaserumdeverdaescolaeum

direitodoaluno,masnecessariamenteelenãoprecisasermodificado,poresse

motivo,nãoprovocaaaniquilaçãodasvariedadesnão-padrão.Poisnasaladeaula

asformasalternativasde expressão podem conviverde forma harmoniosa.

Competeaodocenteobom sensodedescriminalizardevidamenteeforneceros

discentescaminhospossíveisparaeleperceberasdiferençasdevalorsocialpor

meiodasvariedadesquelhepermitaapósselecionaramaisadequada,Deacordo

comasreivindicaçõesdascircunstanciasdeinteração.

4.OENSINODASVARIAÇÕESLINGUÍSTICAS

AsaulasdelínguaPortuguesacostumam-sedirecionar-senoensinode

gramática,levandoaoconhecimentodosdiscentesinúmerasregras,quenamaioria
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dasvezesafastam-sedarealidadedosfalantesbrasileiros.ParaANTUNES(2013,p.

40):

Oconhecimentoteóricodisponívelamuitosprofessores,emgeral,selimita
anoçõeseregrasgramaticaisapenas,comosetudooqueeumalíngua
em funcionamentocoubessedentrodoqueeumagramatica.Teorias
linguísticasdousodaprosódia,demorfossintaxe,dasemântica,da
pragmática,teoriasdotexto,concepçõesdeleitura,deescrita,concepções,
enfim,acercadousoinrerativoefuncionaldaslínguas,eoquepode
embasarumtrabalhoverdadeiramenteeficazdoprofessordeportuguês.

Parasefazerqualquerintervençãoenecessáriotraçarobjetivoseesses

objetivos devem ser pensados cuidadosamente,procurando considerar as

condiçõesdadaseanalisaroprocessodecriaçãodeformasnovasemais

expressivasparaentãosubstituirconstruçõesqueperderamsuaexpressividadeem

funçãodaaltafreqüênciadeuso,contudoasanálisesmostramquesãonecessárias

oexercíciodepráticaspedagógicasvisandoaparticipaçãodosdiscentes,buscando

o desenvolvimento deum pensamento crítico ecombatendo o preconceito

lingüístico no próprio processo de aprendizagem e também propondo uma

seqüênciadidáticamaiscompatívelcomasnovasconcepçõespedagógicasafimde

queosdiscentespossamutilizaroqueaprenderamdemaneiracriticaemseudiaa

dia.(Bagno,2013)

Oscentroseducacionaisnãopodem rotularodiscentepeloseumodode

comunicação,vistoqueomododecadaum sujeitofalarequivalemuitomaisque

umprocessodecomunicação,eoqueconstituiaidentidadedofalantepoisalíngua

eum sistemahomogêneoenelaepossívelperceberseucaráterlocal,temporale

social.

Edesumaimportânciaqueofalantenativodalínguaportuguesasaiba

discriminarediferenciarsuavariaçãolingüísticadentreasoutrasparaqueelenão

venhaobterpreconceitoourotular,massaberrespeitaredeslumbrar-secom

tamanhariquezaquealínguaportuguesapossui.

Conhecerevalorizarapluralidadedopatrimôniosócioculturalbrasileiro,
bemcomoaspectossocioculturaisdeoutrospovosenaçoes,posicionando-
secontraqualquerdiscriminaçãobaseadaemdiferençasculturaisdeclasse
social,decrenças,desexo,deetniaououtrascaracterísticasindividuaise
sociais.(SECRETARIADEEDUCAÇAOFUNDAMENTAL,1997,P.15).

Porconseqüênciadessasviasdeensinodiscriminatório,opreconceito

lingüísticovemsealastrandoemnossasociedade,comamesmaintensidadequeo

ensinodanormacultatem relevânciaparaqualquercidadãonoprocessode
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interaçãosocial,enecessáriomudarojeitodesefalarparaobtercompreensão

duranteseudiaadiaedependendodecomquemsefalaasvariaçõesnãopadrão,

issotambémocorrecomdiversosgênerostextuaisecadaumontemasuafunção

paraauxiliaraescrita.

Edeverdedaescolaquetodostenham acessoanormapadrãoeesse

direitodevesersimilarparaoensinodasvariaçõeslinguísticas.Eem momento

algum fazercom queodiscentesesintainferiorlinguísticamente,porém nem

superiordentreasoutrasvariações,vistoqueodiferentetambémenormal.(BAGNO,

2008,p.29).Deacordocomoautoreleaindaexplícitaque:

Seriamaisjustoedemocráticoexplicaraoalunoqueelepodedizer
"bolacha"ou"bolacha"masquesópodeescreverbolacha,porquee
necessarioumaortografiaúnicaparatodaalíngua,paraquetodospossam
lerecompreenderoqueestaráescrito(BAGNO,2008,p.69)

Umnovomododeensinonessaconcepçãodeensinaralínguanativaparaao

falantedoportuguês,eoqueseesperadaescolaedosprofessores.Quenãotenha

maisavisãodequeagramáticaeum livrosagradoequebusquevisarmaisos

estudantesdalínguanativaportuguesa,nãocomoseestivessedestruindoalíngua,

massim continuadores.Oensinoeaprendizagem dalínguaportuguesatem se

tornadointoleranteatravésdafaltadenovosconhecimentosdosprofessoresedas

escolas.Deacordocom CAGLIARI,(2007,p.42)define-selingüísticacomo:

A linguísticaeoestudocientíficodalinguagem,estávoltadaparaa
explicaçãodecomoalinguagem humanafuncionaedecomosãoas
línguas em particular,que fazendo o trabalho descritivo usando os
conhecimentosadquiridosparabeneficiaroutrasCiênciaseartesqueusam
dealgummodo,alinguagemfaladaouescrita.

Valeexplicitarqueevistoqueoensinodalínguamaternaetambémoensino

dasvariaçõeslingüísticassedáporviasdescontextualizadaCAGLIARI(2007)

mostraque:

Nestepais,oalunopassa8anosnaescolade1°grau,e3anosdade2°
grauepodepassarmais4anosnafaculdade,semcontaroanodecursinho
preparatórioeasreprovações[•••]e,seum especialistaem problemas
relacionadosalínguaportuguesafizerumapesquisaseriaparaveroque
essealunoaprendeuem maisdeumadécadadeestudossem dúvidas
ficarádecepcionado.Entãooqueelealunofaznessesanostodosdeescola?
Seráqueoserhumanoprecisadetantotempoparaaprendertãopouco?O
queestáerradonestahistória?(CAGLIARI,2007,p.23).

Eprecisolevaremcontaaabordagemlinguísticosocialdoestudante,enão

agirdeformacomoseeletivessequedeixarparatrástudoqueaprendeunasua

vidasocialsobrelínguamaternaequeapartirdaítenhaqueaprenderumaoutrafor
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adeexpressãodiferentedoqueseexpressa.

Eprescindívelqueoprofessorbusqueviasqueopossibilitam ainstruiros

alunosaconstruirseupróprioconhecimentoeconstruindoseupensamentocrítico

queoauxiliaráaumavisãomaisamplaecríticasobreasuaprática.Deacordocom

(BAGNO,2008,p.115),oprofessordeve:

Acionarnossosensocríticotodavezquenosdepararmoscom um
comando gramáticale saberfiltraras informações realmente úteis,
deixando de lado (e denunciando de preferência) as afirmações
preconceituosas,autoritáriaseintolerantes.Dapartedoprofessoremgeral,
(...)Essamudançadeatitudedeverefletir-senanao-aceitaçaodedogmas,
naadoçãodeumanovapostura(crítica)emrelaçãoaseupróprioobjetode
trabalho:anormaculta.

Asvariaçõeslinguísticassãoformadasporvariantesdalínguaequesão

reinventadasacadadia,elastrazem característicasnativasqueenriquecem a

pluralidadeculturaldonossopaís.

Opreconceitolinguísticoerealefazendocomqueavariaçãolinguísticaseja

apontadadeformaestigmatizadaepejorativa.Enecessáriolevaraoconhecimento

dosdiscentesquetodasasvariaçõessãoaceitasequenenhumaeintrinsecamente

superiorouinferioraoutraouconsideradaamaiscorretaelevá-losareflexão

desseselementosequeconsequênciaspodemsurgiremsuacondiçãodecidadão.
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5 CONSIDERAçõESFINAIS

Asvariaçõeslingüísticasreúnem asvariantesdalínguaqueforam criadas

peloshomensesãoreinventadasacadadia,trazem característicasprópriasque

EnriquecemapluralidadeculturaldoBrasil.

Elaexisteporqueaslínguaspossuemacaracterísticasdeseremdinâmicase

sensíveis a fatores geográficos,social,culturale grau de formalidade.A

compreensãodevariaçãolingüísticadentrodessaperspectivaeentende-lacomas

suasdiferentesexperiênciashistóricasesuperaropreconceitolingüísticoquese

instauranasociedade. Opresentetrabalhojustifica-seporfazerumareflexãoacerca

dosestudosdavariaçãolingüísticamostra-serelevanteporcontribuircom o

rompimentodopensamentopreconceituosoqueexisteentreasdiferenciaçõesda

línguafaladaeaspessoaseexplicitarqueavariaçãodalínguafaladaprecisaser

tratadacomoaidentificaçãoculturaldeumpovoenãodeformapreconceituosa

Trazeraoconhecimentodoeducandoasdiferenças,ocontextohistóricoea

importânciatantodavariaçãolingüísticacomodanormapadrãolevandoos

conhecimentodos discentes atravésde exercíciosedepráticaspedagógicas

visando a participação dos discentes,buscando o desenvolvimento de um

pensamentocríticoecombatendoopreconceitolingüísticonopróprioprocessode

aprendizagemetambémpropondoumaseqüênciadidáticamaiscompatívelcomas

novasconcepçõespedagógicasafim dequeosdiscentespossam utilizaroque

aprenderamdemaneiracriticaemseudiaadia

Alinguagemesuasvariaçõescomeçamaseremvistasdeformainseparáveis,

desistindodaidéiadeproblemasocial,passandoalinguagemaserestudadacomo

partequeconstituieenriquecequalquersociedade.Otermovariaçãolingüísticafoi

aceitonomomentoquesepassouaobservarasváriassituaçõesdiferentesde

comunicação,ealínguacomeçouaserestudadacomoidentidadehumana,Ciente

dopodersimbólicodasvariaçõeslingüísticasousuáriotendeautilizalacomomeio

deprojeçãosocial,portantoalínguaportuguesatona-sehojefatordeinserçãono

mundoatualestimulandoosujeitoaserativopondo-sedeacordo,unicamente,com

ograudeformalidaderelativaasituação

Asvariaçõeslingüísticaspodemserentendidaspormeiodesuahistóriano

tempoenoespaço,elasvêmsendoquestionadasdentrodasescolasenosmeios



23

sociais como um grande preconceito lingüístico,esse preconceito gera

discriminaçãoeproblemasdeinteraçãoentreosalunostornandoentãoasalade

aulaum localdeexclusãosocial.Nessaconcepçãooensinodavariedadepadrão

continuaaserumdeverdaescolaeumdireitodoaluno,masnecessariamenteele

nãoprecisasermodificado,poressemotivo,nãoprovocaaaniquilaçãodas

variedadesnão-padrão.Poisnasaladeaulaasformasalternativasdeexpressão

podem conviverdeformaharmoniosa.Competeaodocenteobom sensode

descriminalizardevidamenteefornecerosdiscentescaminhospossíveisparaele

perceberasdiferençasdevalorsocialpormeiodasvariedadesquelhepermitaapós

selecionaramaisadequada,Deacordocomasreivindicaçõesdascircunstanciasde

interação.

AsaulasdelínguaPortuguesacostumam-sedirecionar-senoensinode

gramática,levandoaoconhecimentodosdiscentesinúmerasregras,quenamaioria

dasvezesafastam-sedarealidadedosfalantesbrasileirosPorconseqüênciadessas

viasdeensinodiscriminatório,opreconceitolingüísticovemsealastrandoemnossa

sociedade,comamesmaintensidadequeoensinodanormacultatemrelevância

paraqualquercidadãonoprocessodeinteraçãosocial,Eprescindívelqueo

professorbusqueviasqueopossibilitamainstruirosalunosaconstruirseupróprio

conhecimento.Enecessáriolevaraoconhecimentodosdiscentesquetodasas

variaçõessãoaceitasequenenhumaeintrinsecamentesuperiorouinferioraoutra

ouconsideradaamaiscorretaelevá-losareflexãodesseselementoseque

conseqüênciaspodemsurgiremsuacondiçãodecidadão

Avariaçãolingüísticanadamaisedoqueadiversidadelingüísticaencontrada

em diversosestadosbrasileiros,ondeosfalantesfalam omesmoidiomanoqual

existempalavrasespecificasquesediferenciam.Sendoassim,dequeformaessas

diferençaslingüísticaspodem sertrabalhadasnoensinomédiosem quedeixede

trabalharanormapadrão?atravésde exercíciosedepráticaspedagógicasou

propondoumaseqüênciadidáticamaiscompatívelcom asnovasconcepções

pedagógicas.Sãomuitoscaminhosqueoprofessorpodeescolher:Fazeruso

unicamente dolivrodidáticoeensinarqueasvariaçõeslingüísticassãoformas

erradas,ouquenãoháerrosmassim,adequaçãoouinadequaçãoouatémesmo

seguirapraticadeanaliselingüística,porem,enecessáriosemprerefletirsobrequal
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praticaeamaisadequadaparafazerusonaquelaturmaaqualseestatrabalhando,

paraqueosalunospossamterumbomaprendizado.
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