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RESUMO: A língua, enquanto objeto de comunicação e interação social, é repleta de variedades que 

são apagadas do contexto da sala de aula. Desse modo, o ensino de Língua Portuguesa, há muito 

tempo, tem tomado a gramática normativa como objeto de estudo e a transmissão de regras 

gramaticais como principal atividade das aulas, excluindo, portanto, as variedades presentes na 

língua. Neste trabalho, objetivamos problematizar o ensino de português na educação básica por não 

contemplar estudos e reflexões linguísticas que possam ir além do que prescreve a gramática 

normativa. Dessa maneira, fizemos, inicialmente, um breve percurso histórico da disciplina para que 

possamos compreender como e de que forma foram iniciados os estudos em torno da língua e quais as 

transformações ocorridas ao longo do tempo. A partir dessa reflexão, apresentamos uma abordagem 

acerca dos conceitos de língua homogênea e língua heterogênea. Além disso, refletimos sobre o 

preconceito linguístico como uma consequência da não inserção de conteúdos que envolvam a 

variação linguística no ensino de português. Desse modo, tendo por base os pressupostos da 

Sociolinguística Educacional, acreditamos que o ensino de língua precisa ser significativo, de modo a 

conduzir os alunos a alcançarem a competência comunicativa, a terem conhecimento sobre variação 

linguística e, especialmente, a respeitá-las. Assim, reconhecendo a importância dos estudos 

sociolinguísticos iniciados por William Labov (2008[1972]), apresentamos outra perspectiva sobre o 

ensino de Língua Portuguesa, visando incluir nas atividades de sala de aula as variações linguísticas 

trazidas pelos estudantes, refletir sobre elas e não reprimi-las ou excluí-las. Como embasamento 

teórico do nosso trabalho, utilizamos Bagno (1999), Bortoni-Ricardo (2005), Santos & Vitório (2011), 

Geraldi (1996) e Oliveira (2010).  
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INTRODUÇÃO 

 

 O ensino de Língua Portuguesa nas escolas de educação básica foi configurado (e 

ainda é) mediante a tradição gramatical normativista, fator que contribui para a exclusão de 

variedades linguísticas trazidas pelos alunos. Diante dessa realidade de exclusão, vemos que 

há no espaço escolar, mais especificamente na sala de aula, a repressão das variações 

linguísticas trazidas pelos estudantes, variações essas que fazem parte de suas vidas cotidianas 

e de suas comunidades. Nesse sentido, é de grande importância discutir e refletir sobre o 
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ensino de Língua Portuguesa (LP) nas escolas de educação básica, de modo que sejam 

desconstruídas visões sobre um falar “certo” e outro “errado” e de que o “português é difícil” 

ou que existem pessoas que “não sabem falar o português” (cf. BAGNO, 1999). 

Documentos oficias, como os PCN (1998), destacam no conteúdo programático um 

ensino de língua voltado para reflexões sobre as variedades linguísticas existentes no 

Português Brasileiro (PB) que, falado por milhares de pessoas, apresenta uma 

heterogeneidade significativa e que não pode ser ignorada pela escola. Nessa perspectiva, é 

imprescindível que os professores de LP reconheçam a língua como multifacetada e que, a 

depender de seus falantes, é usada de maneiras e formas diferentes nas diversas regiões do 

país.  

Nesse sentido, o presente trabalho, tendo como base os estudos da Sociolinguística 

Educacional, pretende discutir os aspectos do ensino de LP. Desse modo, refletimos, 

inclusive, sobre a configuração da disciplina numa perspectiva histórica; os conceitos de 

língua homogênea e heterogênea; o preconceito linguístico como consequência da não 

inserção de conteúdos sobre variação linguística nas escolas; e, por fim, uma reflexão sobre a 

necessidade de uma nova abordagem para o ensino de língua. Nesse sentido, reconhecemos 

que é importante considerar a variação e a realidade linguística dos alunos, para que sejam 

respeitadas as variedades usadas por eles e não corrigidas ou ridicularizadas. Para 

embasamento teórico-metodológico, utilizamos Bagno (1999), Bortoni-Ricardo (2005), 

Geraldi (1996), Oliveira (2010) e Santos & Vitório (2011). 

 

2. PERCURSO DA DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Os estudos acerca da língua portuguesa surgiram ainda no período do Brasil-colônia. 

Os colonizadores portugueses utilizaram esse método como uma forma de imposição da 

“verdadeira língua”, de modo a proibir o uso de outras línguas existentes, tornando o 

português a língua oficial, fato que se concretizou a partir da reforma de Marquês de Pombal 

no século XVIII (SANTOS FILHO, 2016, p. 255). Com o decorrer do tempo, o ensino de LP 

continuou sofrendo transformações significativas. Entretanto, mesmo com o surgimento de 

novos estudos linguísticos e novas visões sobre a língua e sua relação com a sociedade, no 

Brasil, o ensino de língua continuou sendo pautado na tradição gramatical normativista.  

 



A gramática normativa, portanto, tornou-se sinônimo de língua e tudo o que foge das 

normas é considerado “erro”. Nesse sentido, criou-se na sociedade uma visão de língua 

“certa” e “errada”, e a escola, muitas vezes, colabora com essa visão, justamente por não 

haver nenhuma reflexão acerca dos usos linguísticos e das variedades existentes no PB. 

Geralmente, quando professores e professoras de LP se voltam para o estudo da variação 

linguística, abordam somente diferenças entre a linguagem formal e a linguagem não formal e 

em quais ambientes cada uma dessas formas se encaixam “corretamente”.  

Nesse sentido, faz-se necessário que escolas e os professores, de modo especial os de 

LP, desvinculem-se de um ensino ultrapassado e sem resultados satisfatórios para que passem 

a enxergar a necessidade de novas abordagens sobre a língua, considerando a realidade dos 

alunos e pensando o local em que a escola está inserida, pois é evidente que a aprendizagem 

só faz sentido se estiver ligada com o contexto social dos estudantes. Ter como base de 

estudos linguísticos uma língua homogênea e cheia de regras a serem seguidas não vai levar 

os alunos a desenvolverem capacidades linguísticas e comunicativas necessárias para a vida 

em sociedade. Entretanto, se houver, de fato, uma reflexão sobre o PB utilizado por milhares 

de falantes espalhados por todo o país, que vivem e moram em lugares diferentes, com 

culturas diferentes e modos de falar diferentes, possivelmente novos olhares surgirão sobre a 

língua e os mitos de que há língua “certa” e “errada” e de que “o português é difícil” serão, 

por fim, desmistificados (cf. BAGNO, 1999). 

 

3. A LÍNGUA: HOMOGÊNEA OU HETEROGÊNEA? 

 

 Muitos estudiosos da área da linguagem defendiam a visão de uma língua homogênea, 

especialmente a partir das ideias estruturalistas do suíço Ferdinand de Saussure – considerado 

o percursor dos estudos da ciência da linguagem. Entretanto, a ideia saussuriana de língua 

abstrata e enquanto sistema de signos não considerava o contexto histórico-social no qual a 

língua estava inserida e excluía, por fim, a diversidade cultural e social dos falantes. 

 Nesse sentido, novas abordagens epistemológicas foram consideradas nos estudos da 

linguagem. Durante a década de 60, despontaram os estudos entre língua e sociedade. O 

grande representante desses estudos foi William Labov, que via a língua não mais como 

abstrata e homogênea, mas como objeto social e parte importante da sociedade e das relações 



entre os sujeitos. Assim, surgiu uma nova vertente nos estudos da linguagem: a 

sociolinguística.  

 Nesse sentido, Santos & Vitório (2011), enfatizam que 

o termo “sociolinguística” é bastante recente e foi cunhado para se referir às 

perspectivas conjuntas que linguistas e sociólogos mantinham face às 

questões sobre as relações entre linguagem e sociedade e, especialmente, 

sobre a relação entre contexto social e diversidade linguísticas. 

(SANTOS&VITÓRIO, 2011, p. 16) 

 Portanto, foi a partir dos estudos de Labov (2008) que a visão de língua homogênea foi 

sendo cada vez mais deixada de lado, dando lugar a perspectiva sociolinguística de língua 

heterogênea, multifacetada e repleta de variedades. Vista como objeto social, a língua ganhou, 

portanto, atribuições que os estudos saussurianos não alcançaram. Desse modo – pensando no 

ensino de LP – os estudos sociolinguísticos vêm colaborando significativamente para que a 

visão homogênea de língua no meio escolar não continue sendo perpetuada, principalmente 

por ser ela a causa da exclusão e discriminação social dos sujeitos através da linguagem, 

resultando, assim, no preconceito linguístico. 

 

4. PRECONCEITO LINGUÍSTICO: INVENÇÃO OU REALIDADE? 

 

 Questões acerca do preconceito linguístico, tanto no espaço escolar quanto na 

sociedade de modo geral, tem sido pauta de diversas discussões atualmente. Há muitos 

discursos que insistem em afirmar que o preconceito linguístico se configura apenas como 

uma invenção e não como uma realidade. Entretanto, diante de tantos fatos e relatos diários de 

pessoas que sofrem por falarem uma variedade linguística estigmatizada socialmente, torna-se 

evidente que o preconceito linguístico existe e é perpetuado, mesmo que as pessoas não 

tenham conhecimento desse fato. 

 Partindo da perspectiva de que o ensino de LP precisa considerar as variedades 

linguísticas estigmatizadas, de modo que o preconceito linguístico seja erradicado, os PCN 

(1998), enquanto parâmetros que orientam professores com relação a que posturas assumir na 

sala de aula e quais conteúdos precisam ser abordados, enfatizam que 

 

[...] há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é 

atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum considerar as 

variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou erradas. O 



problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às falas 

dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional 

mais amplo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e, também, 

para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns 

mitos: o de que existe uma forma “certa” de falar _ a que se parece com a 

escrita _ e o de que a escrita é o espelho da fala _ e, sendo assim, seria 

preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas 

duas crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de 

desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se 

fosse formada por incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de 

uma língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por 

mais prestígio que um deles tenha em um dado momento histórico. 

(BRASIL, 1998, p.26) 

 

 Desse modo, mesmo com essa abordagem e reconhecimento das variedades 

linguísticas por parte dos PCN, escolas e professores insistem em não abordar essas questões 

e seguir com um ensino retrógrado. A não inserção e a exclusão da língua falada pelos alunos 

podem causar sérios problemas com relação a própria autoestima dos estudantes como 

também em relação ao processo de ensino e de aprendizagem. 

 Nesse sentido, Bortoni-Ricardo (2004, p. 24), afirma que “até hoje, os professores não 

sabem muito bem como agir diante dos chamados „erros de português‟. [...] Erros de 

português são simplesmente diferenças entre variedades da língua.” Desse modo, essa visão 

equivocada de “certo” e “errado” resulta no sentimento de incapacidade de aprendizagem nos 

alunos, e, consequentemente, de que eles não sabem falar português. (cf. BAGNO, 1999). 

Essa atitude de correção automática das variedades linguísticas trazidas pelos alunos é ainda 

mais preocupante. Bagno (1999), afirma que 

 

[...] em vez de incentivar o uso das habilidades linguísticas do indivíduo, 

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

sua escrita, age exatamente ao contrário: interrompe o fluxo natural da 

expressão e da comunicação com a atitude corretiva (e muitas vezes 

punitiva) cuja consequência inevitável é a criação de um sistema de 

incapacidade, de incompetência. (BAGNO, 1999, p.108) 

 

 Desse modo, é urgente no ensino de LP a inserção de conteúdos que envolvam a 

variação linguística, de modo que os alunos tomem conhecimento dessa realidade e 

compreendam que as variedades linguísticas fazem parte da língua e que não há variedades 

melhores e outras piores (especialmente quando se trata de variedades não-padrão). 

 

5. UMA NOVA VISÃO SOBRE O ENSINO DE LP 



 Como já mencionamos, a língua, enquanto objeto social, fator de comunicação, 

interação e propensa a mudanças, está intrinsecamente ligada aos sujeitos sociais, que vivem 

de maneiras diferentes, em regiões diferentes e, consequentemente, usam a língua também de 

formas diferentes. Nessa perspectiva, o ensino de LP precisa voltar-se para essa realidade e 

tomar como base de estudo as variedades linguísticas trazidas pelos estudantes, respeitando-as 

e não as descriminando, de modo que esse ensino não contribua para a perpetuação do 

preconceito linguístico. 

Entretanto, muitos professores ainda desconsideram a realidade particular de seus 

alunos e a escola continua desvinculada do contexto social, atitude contraditória visto que ela 

foi criada em meio a sociedade justamente para formar cidadãos sociais críticos e reflexivos. 

Desse modo, os alunos, falantes de variedades linguísticas não-padrão, são imediatamente 

corrigidos por seus professores, visto que ainda há a visão de que os estudantes estão na 

escola para “falar certo”. A escola, sendo um espaço que recebe pessoas de várias etnias e 

raças, costumes, crenças e modos de vida diferentes, precisa assumir posturas que considerem 

essas diversidades e não apaguem as variedades linguísticas dos estudantes. 

Sabemos que o que é, de fato, valorizado nas escolas é a variedade padrão da língua 

prescrita nas gramáticas normativas. Nesse sentido, se o espaço escolar foi pensado para ser 

diretamente ligado ao espaço social, não faz sentido seguir com um ensino que exclui, apaga e 

oculta a língua dos alunos. A exclusão e o apagamento das variedades linguísticas, 

consideradas ainda como “erradas”, são atitudes que agridem ferozmente o desenvolvimento 

da competência comunicativa desses alunos. Nessa perspectiva, Oliveira (2010), ajuda-nos a 

refletir sobre isso ao dizer que  

[...] as variações linguísticas estão em todas as partes. Ignorar esses 

elementos quando se trata de ensino é contraintuitivo e torna as aulas de 

português capengas: as estruturas gramaticais são abordadas, mas não se fala 

sobre os usos que se fazem delas e nem se trata das variações linguísticas de 

forma racional, tranquila e sem preconceitos. [...] Os professores de 

português não podem deixar de pensar na variação linguística e nas 

especificidades culturais de seus alunos (OLIVEIRA, 2010, p. 33). 

 

É importante ressaltar também que variações linguísticas não estão somente para os 

alunos. Os professores, mesmo que usem a norma culta, muitas vezes falam a variedade não-

padrão. Bortoni-Ricardo (2004, p. 38), ao falar sobre essa questão, afirma que “na sala de 

aula, como em qualquer outro domínio social, encontramos grande variação no uso da língua, 

mesmo na linguagem da professora [...]” Notamos, portanto, que formas não-padrão de uso da 



língua estão presentes em todos os contextos sociais e para todos os falantes, sejam 

professores, médicos, advogados ou pessoas que nunca tiveram acesso a escolaridade. 

Desse modo, a escola, enquanto instituição criada para formar sujeitos sociais críticos 

e reflexivos, precisa inserir nos currículos de LP conteúdos que abordem as variedades 

linguísticas. Os PCN (2001), enfatizam que “o estudo da variação cumpre papel fundamental 

na formação da consciência linguística e no desenvolvimento da competência discursiva do 

aluno, devendo estar sistematicamente presente nas atividades de Língua Portuguesa” (PCN, 

2001, p. 81-82).  

Desse modo, é preciso que haja reflexões e discussões, tanto por parte das instituições 

escolares quanto dos professores de LP, sobre o ensino de língua, de modo que a tradição 

gramatical, desde o início perpetuada, seja revista e que, nesse sentido, conteúdos que 

abordem as variações linguísticas passem a ser estudados na sala de aula, pensando 

especialmente na aprendizagem dos alunos acerca dos questões de sua própria língua como 

também do reconhecimento e da conscientização de que não há um falar melhor e um falar 

pior, bonito ou feio, pois o que há, de fato, são diferenças. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante a discussão proposta neste trabalho, vimos que o ensino de LP que ainda 

mantém a tradição gramatical normativista pode ser explicado ao analisarmos o contexto 

histórico da disciplina. Entretanto, diante de tantas mudanças ocorridas e das novas 

abordagens epistemológicas em torno da língua, não faz mais sentido continuar com um 

ensino transmissor de regras gramaticais que em nada contribuirão para o desenvolvimento da 

capacidade comunicativa e discursiva dos alunos, especialmente após a reformulação dos 

conteúdos nos PCN. 

Desse modo, reconhecendo que a língua é multifacetada, propensa a mudanças e 

repleta de variedades, o ensino de LP precisa voltar-se para essas questões, de modo que os 

mitos em torno da língua sejam erradicados. Nesse sentido, faz-se necessário refletir também 

na sala de aula a questão do preconceito linguístico, que é tão pouco discutido no contexto 

escolar, mas que está impregnado, muitas vezes, nos discursos dos próprios professores. 

A sociolinguística educacional vem, portanto, contribuir significativamente para a 

reflexão do ensino de língua. Reconhecer que os alunos trazem consigo variedades não-



padrão que precisam ser acolhidas e respeitadas é tão importante quanto mostrar aos alunos 

outras variedades que eles podem usar em diferentes contextos de comunicação. Nesse 

sentido, inserir no currículo da disciplina de LP as variações linguísticas diminuiria 

consideravelmente o estigma sobre as variedades não-padrão utilizadas pelos estudantes e por 

milhares de pessoas em todo o país.  

 Assim, é preciso ir além de regras gramaticais para que o ensino de língua seja, de 

fato, significativo. Professores de português devem mostrar aos seus alunos, através de 

processos reflexivos, que a língua usada por eles diariamente não é “errada”, mas que é 

apenas uma das diversas variedades linguísticas existentes. Portanto, através da inserção de 

conteúdos sobre variação linguística nas aulas de LP, os alunos poderão se sentir parte 

daquele contexto, pois sua variedade não será vista como “errada” ou “feia”. Os estudantes 

poderão aprender, ainda, outras variedades linguísticas e desenvolver capacidades crítico-

reflexivas sobre a língua e sobre si mesmos. 
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