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Introdução 
 
O trabalho em tela é fruto do projeto de pesquisa "Concepções da população acerca da disciplina de 
Língua Portuguesa -- crenças versus conhecimento teórico-científico", desenvolvido na UNOPAR-EAD. 
Como aporte teórico-metodológico, recorremos aos estudos na Psicologia Social de Lambert e Lambert 
(1981) e seus caudatários, assim como às discussões realizadas por autores da Sociolinguística, como 
Weinreich, Labov e Herzog (2006), Morales (1993), Silva-Corvalán (1989), Mouton (1999), dentre 
outros. Neste estudo, investigamos as crenças que a população em geral tem em relação a alguns 
aspectos relacionados à disciplina de língua portuguesa, como: o que é aprender português, o que é a 
língua portuguesa, como se estrutura, e até questionamentos sobre a facilidade entre os gêneros 
(homem e mulher) em aprender a língua. 
 
Objetivos 
 
De forma geral, este projeto visa verificar o que a comunidade e os professores de língua portuguesa 
pensam a respeito do ensino e da aprendizagem desta disciplina.  Especificamente, buscamos neste 
estudo, além de outros aspectos, confirmar a hipótese da existência de uma crença entre os 
professores de língua portuguesa de que as meninas têm mais facilidade em aprender a língua do que 
os meninos. 
 
Material de Métodos 
 
Para verificarmos as opiniões dos docentes em relação ao aprendizado de Língua Portuguesa entre 
meninos e meninas, utilizamos como instrumento um questionário estruturado, composto por 15 
questões, aplicado a 105 professores, de 22 cidades de 9 estados brasileiros, reunindo dados das cinco 
regiões, para verificar se a crença era partilhada por docentes em todo o território nacional, ou se era 
característica de uma região. O instrumento de coleta de dados foi anexado às orientações do relatório 
de estágio dos alunos do 3º semestre de Letras, da instituição de Educação a Distância na qual as 
autoras deste artigo lecionam. Para atingirmos o objetivo específico aqui exposto, analisamos as 
respostas à questão 12 (Para você, quem aprende a Língua Portuguesa com mais facilidade?) do 
questionário, uma vez que, para este estudo, configura-se como a mais significativa para comprovar tal 
proposição. Os professores tinham como opção assinalar meninos e/ou meninas, inserindo suas 
justificativas. 
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Resultados e Discussão 
 
Dos informantes, 64%  acreditam que as meninas aprendem a língua com mais facilidade. 20%, 
responderam que o sexo é indiferente; 16% atribuiram a outros fatores e nenhum dos respondentes 
atribuíram que os meninos têm mais facilidade. Em relação as respostas abertas, as percepções 
apresentadas pelos professores se encaixam nos três fatores mencionados por Morales (1993): o 
cognitivo, o afetivo e o comportamental. Em relação ao fator cognitivo, os docentes deram respostas 
perpassadas por termos de teor valorativo, sendo possível revelar as percepções, as crenças e os 
estereótipos que os professores têm, principalmente, em relação às meninas, como por exemplo, ao 
dizerem que elas são mais dedicadas e  atenciosas. Em relação ao fator afetivo, sensilibidade e 
romantismo são fatores que levam as mulheres a aprenderem com mais facilidade a língua. Em relação 
ao fator comportamental, os docentes responderam que as meninas lêem mais, escrevem diários, são 
mais estudiosas, dentre outros. 
 
Conclusão 
 
Os dados confirmam a hipótese apresentada de que há uma crença geral de que as meninas possuem 
mais facilidade em aprender a língua.  Constatamos que os fatores genéticos, sociais e culturais foram 
essenciais para as respostas, pois atravessam as crenças e percepções que têm em relação ao sexo 
dos alunos, as quais, muitas vezes, são repassadas de gerações a gerações e levam-nos a indagar 
sobre a necessidade de se pensar novos modos de ensinar e aprender a língua que possam ir além 
das crenças. 
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