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RESUMO 

 

No âmbito dos estudos linguísticos as pesquisas sobre crenças têm apresentado 
contribuições relevantes no que concerne à reflexão sobre o processo de ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa, na valorização da diversidade e no combate às 
práticas discriminatórias e preconceituosas. Muitas são as pesquisas que se dedicam 
a investigar crenças para compreender os problemas no processo de ensino e 
aprendizagem de línguas. No entanto, predominantemente esses estudos são 
desenvolvidos nos segmentos do ensino fundamental anos finais, ensino médio, 
ensino superior e cursos de idiomas, cujos sujeitos participantes são professores em 
formação, alunos, estudantes de cursos de letras ou línguas estrangeiras. É nesse 
contexto, que o presente trabalho se insere como uma pesquisa qualitativa de base 
interpretativista em que, por meio de entrevistas com perguntas semiestruturadas, 
investigou crenças linguísticas de professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental sobre o ensino de Língua Portuguesa. As reflexões teóricas aqui 
suscitadas encontram-se fundamentadas nos estudos de Barcelos (2007), Silva 
(2005), Silva; Botassini (2015), Botassini (2015), Marques e Baronas (2015), Vitorio 
(2017), Bortoni-Ricardo (2004, 2005, 2008, 2019), Marcos Bagno (2011) entre outros. 
Os dados coletados foram analisados a partir das teorias da sociolinguística 
educacional, tendo sido identificados um total de quatro crenças centrais interligadas 
a quinze crenças periféricas acerca do ensino e aprendizagem de língua materna, tais 
fenômenos implicam diretamente na postura dos docentes frente à forma como 
ensinam, no desenvolvimento de suas metodologias e no modo como ele acredita que 
o aluno aprende. As crenças apresentadas neste trabalho nos levaram a inferir que 
os professores vivenciam um conflito entre teoria e prática, pois embora reconheçam 
a existência da diversidade linguística, ainda apresentam um discurso permeado pela 
noção de “erro” por acreditarem na existência de uma língua correta, na qual inclusive 
um dos entrevistados denominou de universal. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental Anos Iniciais. Crenças. Ensino de Língua 
Portuguesa. Sociolinguística Educacional. 



 
 

ABSTRACT 

 

Within the scope of linguistic studies, research on beliefs has made relevant 
contributions regarding the reflection on the teaching and learning process of the 
Portuguese Language, in the appreciation of diversity, and the fight against 
discriminatory and prejudiced practices. There are many kinds of research dedicated 
to investigating beliefs to understand the problems in the process of teaching and 
learning languages. However, these studies are predominantly developed in the 
segments of final years of elementary school, high school, higher education, and 
language courses, whose participating subjects are teachers in training, students, 
students of courses in languages or foreign languages. It is in this context that the 
present work is inserted as interpretive-based qualitative research in which, through 
interviews with semi-structured questions, it investigated the linguistic beliefs of 
teachers from the early years of elementary school about the teaching of the 
Portuguese language. The theoretical reflections raised here are based on studies by 
Barcelos (2007), Silva (2005), Silva; Botassini (2015), Botassini (2015), Marques and 
Baronas (2015), Vitorio (2017), Bortoni-Ricardo (2004, 2005, 2008, 2019), Marcos 
Bagno (2011) among others. The collected data were analyzed from the theories of 
educational sociolinguistics. It has identified four core beliefs linked to fifteen peripheral 
beliefs about teaching and learning in the mother tongue. Such phenomena directly 
imply the attitude of teachers towards the way they teach, in the development of his 
methodologies, and in the way he believes that the student learns. The beliefs 
presented in this work led us to infer that teachers experience a conflict between theory 
and practice, as although they recognize the existence of linguistic diversity, they still 
present a discourse permeated by the notion of "error" for believing in the existence of 
a correct language, in which even one of the interviewees called universal. 
 
Keywords: Final years of elementary school. Beliefs. Portuguese language teaching. 
Educational Sociolinguistics.  
 

 
 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01 – Síntese dos 108 estudos elencados nos bancos de dados da CAPES e 
BDTD no que concerne à língua investigada....................................... 18 

 
Quadro 02 – Síntese dos estudos elencados nos bancos de dados da CAPES e BDTD    

no que concerne à fundamentação teórica empregada.........................20 
 
Quadro 03 – Público alvo dos estudos de crenças identificados nos bancos de dados 

da BDTD e CAPES................................................................................21 
 
Quadro 04 – Síntese dos estudos de crenças identificados nos bancos de dados    da 

BDTD e CAPES no que concerne ao segmento ou local pesquisado..22 
 
Quadro 05 – Características das crenças por Barcelos (2006 apud BARCELOS, 

2007).................................................................................................... 52 
 
Quadro 06 – Quadro das vantagens e desvantagens das abordagens investigativas 

de crenças de professores.....................................................................66 
 
Quadro 07 – Perfil social dos sujeitos da pesquisa....................................................76 
 
Quadro 08 – Frequência de leitura dos sujeitos da pesquisa....................................77 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 01 – Contínuo de urbanização.........................................................................32 

 

Figura 02 – Contínuo de oralidade-letramento............................................................34 

 

Figura 03 – Contínuo de monitoração estilística..........................................................34 

 

Figura 04 – Representação do grau de aceitabilidade de Bagno.................................39 

 

Figura 05 – Representação da estrutura das crenças como crenças centrais e 

periféricas ...............................................................................................55 

 

Figura 06 – Relação crença e atitude estabelecida por López Morales (2004)............60 

 

Figura 07 – Primeira representação de Crenças: Português é a língua mais difícil que 

existe no mundo inteiro............................................................................82 

 

Figura 08 – Segunda representação de Crenças: Ensinar Português é: “um trabalho 

de formiguinha”..........................................................................................89 

 

Figura 09 – Terceira representação de crenças: O papel da escola e do professor é: 

“explicar que na forma universal, é sim, de tal forma...”.......................105 

 

Figura 10 – Quarta representação de Crenças: “Existem muitas variações linguísticas” 

– PAF5...................................................................................................113 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ALAB   Associação de Linguística Aplicada do Brasil  

ANA   Avaliação Nacional de Alfabetização 

BALLI   Beliefs About Language Learning Inventory 

BNCC   Base Nacional Comum Curricular 

CBLA   Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada  

DCR-JA  Documento Curricular Referência de Jacundá 

EF   Ensino Fundamental 

IDEB   Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

INAF   Indicador de Analfabetismo Funcional 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira  

LA   Linguística Aplicada 

LE   Língua Estrangeira 

PCN   Parâmetro Curricular Nacional 

PNE   Plano Nacional de Educação  

PNLL   Plano Nacional do Livro e da Leitura  

SAEB   Sistema de Avaliação da Educação Básica  

TDIC   Tecnologias Digitais Da Informação E Comunicação  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 14 

2 ESTUDOS BRASILEIROS INVESTIGATIVOS DE CRENÇAS LINGUÍSTICAS NO    

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA ...................................................................... 16 

2.1 Estudos sobre crenças linguísticas no Brasil ................................................ 16 

2.2 Crenças linguísticas sobre o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental .......................................................................................... 22 

3 A SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA

 .................................................................................................................................. 25 

3.1 A Sociolinguística Educacional: breve histórico ........................................... 25 

3.2 A Sociolinguística Educacional no Brasil ....................................................... 28 

3.3 Instrumental de análise das variedades do português brasileiro ................. 32 

3.4 O processo de aprendizagem de Língua Portuguesa no contexto da 

Sociolinguística Educacional ................................................................................. 35 

3.5 O Professor, o ensino de Língua Portuguesa e a Sociolinguística 

Educacional ............................................................................................................. 42 

4 CRENÇAS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA ............................................. 48 

4.1 Crença: conceitos e definições ........................................................................ 48 

4.2 Crenças: origem e características ................................................................... 52 

4.3 As possibilidades de mudanças de crenças .................................................. 54 

4.4 Crenças, atitudes linguísticas e o preconceito linguístico ............................ 58 

5 OS ASPECTOS METODOLÓGICOS DESTA PESQUISA .................................... 63 

5.1 As abordagens investigativas de crenças de professores ............................ 63 

5.1.1 Abordagem normativa ...................................................................................... 64 

5.1.2 Abordagem metacognitiva ................................................................................ 65 

5.1.3 Abordagem contextual...................................................................................... 65 

5.2 A natureza da pesquisa realizada .................................................................... 67 

5.3 Caracterização do ambiente de pesquisa ....................................................... 69 

5.3.1 O ensino de Língua Portuguesa no município de Jacundá: o que dizem os 

indicadores nacionais de aprendizagem ................................................................... 71 

5.4 Os sujeitos da pesquisa ................................................................................... 73 

5.4.1 Pedagogo: o professor de Língua Portuguesa nos anos iniciais ...................... 73 

5.4.2 O perfil dos entrevistados ................................................................................. 75 



 
 

5.5 Dos instrumentos empregados para a coleta dos dados .............................. 78 

6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS ........................................... 81 

6.1 Crença: Português é a língua mais difícil que existe no mundo inteiro ....... 81 

6.2 Crença “Ensinar Português é um trabalho de formiguinha” ......................... 89 

6.3 Crença “O papel da escola e do professor é explicar que na forma universal, 

é sim, de tal forma...” ............................................................................................ 104 

6.4 Crença “A língua portuguesa não é fácil porque existem muitas variações 

linguísticas” ........................................................................................................... 113 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 120 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 123 

APÊNDICE A – Ficha do informante .................................................................... 134 

APÊNDICE B - Questionário/Entrevista ............................................................... 137 

APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido ............................. 138 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 
  

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa que se insere no âmbito dos 

estudos sociolinguísticos em que, por meio da observação e aplicação de 

questionários, investigamos crenças dos docentes do ensino fundamental anos 

iniciais, da rede pública do município de Jacundá no estado do Pará, sobre o ensino 

de Língua Portuguesa. Essa pesquisa emergiu da necessidade de suscitar debates 

acerca de crenças que influenciam as atitudes linguísticas dos docentes frente ao 

ensino de Língua Portuguesa; de contribuir nas discussões sobre o desenvolvimento 

de práticas docentes que respeitem o modo de falar de cada aluno; e fortalecer o 

processo de aquisição de linguagem oral e escrita no contexto escolar a partir da 

consideração da heterogeneidade da língua.  

As reflexões teóricas aqui suscitadas encontram-se fundamentadas nos 

estudos de Bortoni-Ricardo (2004; 2005; 2008; 2019) que discorre sobre a 

sociolinguística educacional; Kleber Aparecido Silva (2005) que apresenta uma 

diversidade de definições para o termo crenças dentro das diversas áreas de 

conhecimento; Silva e Botassini (2015), Botassini (2015), Marques e Baronas (2015), 

que discorrem sobre os conceitos de crenças e atitudes linguísticas, formação das 

atitudes; Barcelos (2007) que discute sobre as mudanças das crenças e o processo 

de ensino e aprendizagem de línguas, bem como as abordagens metodológicas para 

a investigação e crenças; Vitorio (2017) e seus estudos sobre crenças e atitudes 

linguísticas, variação linguística e ensino; Marcos Bagno (2011) que na obra 

“Preconceito linguístico: o que é, como se faz”, no capítulo “A mitologia do preconceito 

linguístico”, descreve e analisa oito mitos praticados por muitos falantes do português 

brasileiro no Brasil, e em outros estudiosos da ciência da linguagem.  

O trabalho apresenta uma estrutura dissertativa dividida em seis capítulos, a 

saber: 1 – Introdução; 2 – Estudos brasileiros investigativos de crenças linguísticas no 

ensino de Língua Portuguesa; 3 – A Sociolinguística Educacional e o ensino de Língua 

Portuguesa; 4 – Crenças e ensino de Língua Portuguesa; 5 – Aspectos metodológicos 

desta pesquisa; 6 – Análise dos dados e resultados obtidos; seguido das 

considerações finais, referências e anexos. 

Percebe-se que os estudos sobre crenças vêm conquistando seu espaço no 

contexto das discussões educacionais, principalmente no que concernem às práticas 

dos professores no processo de ensino de línguas. Assim, entendemos que investigar 
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as crenças que influenciam atitudes linguísticas de professores que atuam nos 

primeiros anos do EF (Ensino Fundamental) quanto ao ensino de Língua Portuguesa, 

pode contribuir para o fortalecimento de práticas desenvolvidas nos diversos 

componentes curriculares que compõem o currículo escolar, principalmente naquele 

que se preocupa com a aquisição da linguagem o oral e escrita. Para que este último 

possa ocorrer a partir da necessidade do educando, de sua realidade linguística e de 

situações reais e significativas de uso da língua. 
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2 ESTUDOS BRASILEIROS INVESTIGATIVOS DE CRENÇAS LINGUÍSTICAS NO    
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Este capítulo trata-se de uma breve revisão de literatura de estudos publicados 

no Brasil que investigaram crenças linguísticas no ensino de línguas. Aqui 

apresentamos quadros com a síntese dos estudos elencados nos bancos de dados 

da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e BDTD 

(Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) no que concerne a língua 

investigada, a fundamentação teórica, público alvo e segmento ou local pesquisado. 

Por último, delimitamos o campo de discussões sobre estudos que investigam crenças 

sobre o ensino de Língua Portuguesa, especialmente nos anos iniciais do ensino 

fundamental, segmento adotado para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

2.1 Estudos sobre crenças linguísticas no Brasil 
 

Os estudos que se preocupam com a investigação de crenças linguísticas têm 

apresentado importantes contribuições no que se referem a suscitar reflexões tanto 

no que diz respeito aos problemas no processo de ensino de Língua Portuguesa, 

quanto no desenvolvimento de um ensino pautado no respeito à diversidade 

linguística.  

Considerando a heterogeneidade da língua, nosso estudo se configura como 

uma pesquisa sociolinguística que tem por objetivo investigar crenças linguísticas de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre o ensino de Língua 

Portuguesa. 

Ao definir os sujeitos participantes da pesquisa, neste caso professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, temos aqui o que se acredita ser o ponto que 

diferencia esta pesquisa específica da maioria das pesquisas1 que se debruçam sobre 

a investigação de crenças linguísticas.  

É nesse contexto que a revisão de literatura se tornou imprescindível para se 

compreender a realidade das pesquisas científicas de investigação de crenças, as 

metodologias empregadas pelos estudiosos, os sujeitos da pesquisa e o contexto de 

ensino em que foram desenvolvidas, as quais apresentamos a seguir. 

                                                           
1 A maioria dos estudos tem se concentrando nos segmentos: Ensino fundamental anos finais, autores 
Santos (2016); Martins (2016); Pessoa (2015); Torres (2014); Soares (2014); Junior (2013); no ensino 
médio, estudos de Silva (2015); Oliveira (2013); e Ensino superior, estudos de Marques (2019), 
Marques (2017), Gomes (2014) e Oliveira (2013) e outros.. (Ver quadro 4) 
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O levantamento bibliográfico foi realizado no banco de teses e dissertações da 

BDTD, tendo sido pesquisados trabalhos publicados no período de 1980 a 2020 e no 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, em que observamos estudos sobre 

crenças a partir do ano de 2013. 

No exterior, as investigações de crenças remontam à década de 1970 sendo 

Hosenfeld, em 1978, um dos primeiros estudiosos a pesquisar crenças sobre a 

aprendizagem, definindo-as como “mini-teorias de aprendizagem de línguas dos 

alunos” (SILVA, 2005, p. 89). As discussões de crenças na LA (Linguística Aplicada) 

surgem no ano de 1985 tendo como instrumento para investigação de crenças o 

questionário de BALLI2, desenvolvido por Horwitz, em 1987 (SILVA, 2005, p. 91). 

No Brasil, os estudos sobre crenças surgem na metade do ano 1990, a partir 

(BARCELOS, 2004 apud BARCELOS, 2007, p. 11) das primeiras dissertações nos 

programas de pós-graduação em Linguística Aplicada da PUC-SP e UNICAMP, tendo 

como marcos teóricos os estudos de Leffa (1991), Almeida Filho (1993) e Barcelos 

(1995). No entanto, é somente no ano de 1998 que os estudos sobre crenças 

começam a ser apresentados em congressos, sendo os quatro primeiros deles 

apresentados no CBLA (Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada) em 2001.  

De acordo com Silva (2005) no ano de 2004, o congresso da ALAB (Associação 

de Linguística Aplicada do Brasil) contou com participação de vinte e dois 

pesquisadores com seus estudos de crenças sobre o processo de ensino e 

aprendizagem de línguas. Observa-se que posteriormente houve um aumento 

significativo nos números de trabalhos apresentados entre os anos de 1998 e 2004, 

sendo que no ano inicial do referido período tiveram quatro trabalhos e no ano final já 

eram aproximadamente trinta e cinco trabalhos. 

Com relação a trabalhos acadêmicos desenvolvidos com o tema de crenças 

sobre o ensino, Silva (2005, p. 99) cita alguns no âmbito da pós-graduação stricto 

sensu (doutorado e mestrado), dos quais se destacam aqui as teses de Conceição, 

(2004); Barcelos (2000) e Gimenez (1994). Elencando também um total de 25 (vinte 

e cinco) dissertações produzidas entre os anos de 1998 a 2005, tais como Félix (1998) 

e Araújo (2004) entre outros. Quanto às publicações de livros sobre crenças, Silva 

(2005, p. 100) diz existir, no contexto da Linguística Aplicada, seis, a saber: no Brasil, 

                                                           
2 “Este inventário foi desenvolvido por Horwitz (1987) e tinha como propósito “avaliar as opiniões de 
estudantes em vários tópicos e controvérsias relacionados ao aprendizado de línguas” línguas” 
(Horwitz, 1987:121)” (SILVA, 2005, p. 91) 
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Vieira-Abrahão (2004); Rottava e Lima (2004); Gimenez (2002); Leffa (2001); no 

exterior Kajala e Barcelos (2003). 

Ademais, Silva (2005, p. 102) apresenta um leque de trabalhos desenvolvidos 

no Brasil e no exterior na perspectiva de investigação de crenças de alunos, 

professores e futuros professores de LE (Língua Estrangeira) no contexto da LA, tais 

como: Johnson (1994), Nettle (1998), Cliff (1999) e Peacock (2001) que foram 

publicados no exterior. Já no Brasil foram desenvolvidas as pesquisas de Carmagnani, 

(1993), Gimenez (1994), Barcelos (1995), André (1997), Carvalho (2000), Silva 

(2000), Silva (2001) e Nicolaides; Fernandes (2002). 

Dentre o total de 371 estudos levantados dentro dos bancos de dados da BDTD 

e CAPES somente 108 (cento e oito) trabalhos científicos investigaram diretamente 

crenças no processo de ensino e aprendizagem de línguas.  No quadro abaixo, 

elaborado a partir dos dados de Bahia e Soares (2021, p. 192), apresentamos a 

distribuição desses estudos no que concerne à língua investigada. Vejamos: 
 

QUADRO 01: Síntese dos 108 estudos elencados nos bancos de dados da CAPES e BDTD no que 
concerne à língua investigada 

LINGUA PERCENTUAL DE ESTUDOS 
INVESTIGATIVOS DE CRENÇAS 

ALGUNS ESTUDIOSOS 

 

Portuguesa 

 

60,21% 

Souza (2012); Martins (2016); Pessoa, 

(2015); Júnior (2013); Torres (2014); Luz 

(2015) e outros. 

Indígena 

18,51% 

Mendonça (2020) e outros 

Alemã Scheneider (2017) e outros. 

Japonesa Oliveira (2013; Lima (2015) e outros. 

Polonesa Wepik, (2017) e outros. 

Holandesa Fraga (2008) e outros. 

Italiana Bernieri (2017) e outros. 

Linguagem escrita 

dos surdos 

Menezes (2017) e outros. 

Inglesa 12,03% Borsatti (2015); Gomes (2014) e outros. 

Espanhola 9,25% Kusy (2019); Ramos (2020); e outros. 

Fonte: CAPES e BDTD 
Elaborado pela autora 

 

Ao longo do processo da revisão da bibliográfica encontrada nos bancos de 

dados observamos que alguns trabalhos, embora não investigassem as crenças sobre 

o ensino de língua de maneira direta, utilizavam-se dos principais instrumentos de 

pesquisa de crenças, tais como, a aplicação de questionários. Encontramos, por 
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exemplo, os estudos de Cardoso (2015) que empregava a aplicação de questionários 

para sondar as crenças dos professores Língua Portuguesa, visando compreender o 

ensino da concordância verbal de primeira pessoa do plural, que neste caso 

constituía-se como o objetivo principal da pesquisa. 

No mesmo sentido, citamos o trabalho de Sá (2013)  que na investigação de 

métodos que professores utilizam no ensino de Língua Portuguesa, desenvolveu em 

sua pesquisa entrevistas objetivando a descrição de atitudes e crenças dos sujeitos 

participantes acerca do ensino da língua materna; o estudo de Scremin (2013)  que, 

na análise sobre a produção textual escrita nas salas de aula, indagou e investigou as 

crenças que os professores possuem sobre as produções escritas dos alunos; e ainda 

Araújo (2019) que, no intuito de elaborar uma proposta de ensino voltada à construção 

da consciência (meta)linguística, aplicou questionários aos professores com o objetivo 

específico de elencar suas crenças e atitudes deles sobre a variação, concordância 

nominal e ensino de Língua Portuguesa.  

Há ainda o trabalho de Imenes (2015) que, com o objetivo geral de intervir 

pedagogicamente na melhoria do processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa, empregou a metodologia investigativa de crenças de professores através 

de aplicação de questionários. Caso semelhante pode ser visto no estudo de Silva 

(2015) que, pautado na Sociolinguística Educacional, com o objetivo de investigar as 

contribuições de oficinas de teatro em uma comunidade no desenvolvimento da 

competência comunicativa dos alunos, investigou crenças por meio da aplicação de 

questionário. 

Evidenciamos também algumas pesquisas voltadas à investigação de crenças 

de professores em outras áreas do ensino, que não se inserem no contexto do ensino 

de línguas. Temos, por exemplo, os estudos de Montes (2016) que, ao buscar 

compreender os porquês da resistência docente quanto à utilização da tecnologia, 

debruçou-se na investigação e análise de crenças dos entrevistados. No mesmo 

sentido, o trabalho de Monte (2018), que também investigou crenças de professores 

quanto ao uso de tecnologias digitais no contexto do ensino de Língua Portuguesa; 

bem como o de Santos (2018), que pesquisou as crenças de professores e alunos 

quanto ao uso de tecnologias digitais e vídeo game nas aulas de Língua Portuguesa. 

Observamos nas três pesquisas que o objetivo principal não são crenças sobre o 

ensino de Língua Portuguesa, mas sim crenças sobre o uso de recursos tecnológicos 

em sala de aula.  
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No contexto das pesquisas de crenças foi observada ainda a existência de 

trabalhos científicos como o de Marques (2017), que investigou crenças de 

professores sobre a leitura literária nos anos finais do ensino fundamental; e o estudo 

de Bethonico (2014), que se voltou às crenças de professores frente ao que o autor 

definiu como “Letramento em Marketing” em sala de aula. Citamos também a pesquisa 

desenvolvida por Menezes (2017) que procurou identificar as crenças de alunos 

ouvintes do ensino médio sobre a escrita de alunos com surdez. 

Quanto à fundamentação teórica empregada na análise dos dados coletados o 

que se observou no levantamento bibliográfico dos dois bancos de dados consultados 

foi uma quantidade significativa de estudos ancorados nas teorias sociolinguísticas. 

São trabalhos que investigam crenças sobre o ensino de Língua Portuguesa e as 

analisam a partir da consideração da necessidade do desenvolvimento de um ensino 

pautado em uma pedagogia que seja sensível às questões da diversidade da língua. 

Além disso, conforme observamos no quadro 02 abaixo, também evidenciamos 

pesquisas fundamentadas em outras teorias linguísticas, tais como: a Linguística 

Aplicada, Linguística textual, Semântica argumentativa, Análise do discurso e outras.  

  

QUADRO 02: Síntese dos estudos elencados nos bancos de dados da CAPES e BDTD no que 
concerne à fundamentação teórica empregada 

LINGUA ALGUNS ESTUDIOSOS 

Sociolinguística Mendonça (2020); Ramos (2020); Gomes (2014); 

Fraga (2008) e outros. 

Sociolinguística Educacional Schneider (2007); Soares (2014); Teodoro (2018); 

Santos (2016); Frasson (2016); Silva-Poreli, Yida, 

Aguilera (2010); Botassini (2015); Silva e Botassini 

(2015); Marques e Baronas (2015); Vitorio (2017). 

Linguística Aplicada. Luz (2015); Maia (2014); Brandão (2014) e Oliveira 

(2013). 

Análise crítica do discurso. Dorsa (2006); 

Linguística textual e semântica argumentativa. Dionísio (2017). 

Análise do discurso francesa. Araújo (2015). 

Dialetologia pluridimensional e relacional. Kusy (2019) e Wepik (2017) 

Fonte: Bahia e Soares (2021) 
 

Quanto às metodologias empregadas no processo de investigação de crenças 

no ensino de línguas, percebemos que a maioria dos estudos são de natureza 

qualitativa. Além disso, observamos um número razoável de trabalhos que ancoraram 

suas análises na pesquisa qualitativa de base interpretativista. No que concerne aos 
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instrumentos empregados para a coleta de dados predominam a realização de 

entrevistas, sendo umas mediadas por meio de questionários semiestruturados com 

questões abertas e outras com questionários fechados, como os de Escala Likert3. 

Além disso, alguns estudos também empregaram outros instrumentos, como: as 

atividades de pesquisa de campo, observações e gravação de aulas.  

Outro aspecto analisado nesta revisão da literatura dos estudos de crenças 

sobre o ensino de língua, diz respeito ao público participante das pesquisas 

selecionadas nestes estudos. Em uma visão geral, os professores e alunos são 

público alvo mais pesquisado, seguido de um número pequeno de estudos que 

tiveram a participação de outros grupos que não se inserem propriamente no contexto 

escolar, como por exemplo, aldeias indígenas, comunidades bilíngues e outros. 

Vejamos no quadro abaixo, elaborado a partir dos estudos de Bahia; Soares (2021, p. 

190): 

 
Quadro 03: Público alvo dos estudos de crenças identificados nos bancos de dados da BDTD e CAPES 

PÚBLICO ALVO ALGUNS TEÓRICOS 

 

Professores 

Teodoro (2018); Martins (2016); Pessoa (2015); Lima (2015); 

Oliveira (2013); Schneider (2017). 

 

Alunos  

Marques (2019); Frasson (2016); Silva, (2015); Luz (2015); 

Torres (2014); Junior (2013). 

Comunidades Bilíngues Wepik (2017) 

Brasileiros Filhos de Espanhóis Ramos (2020) 

Aldeia Indígena Mendonça (2020) 

Cidades situadas em Fronteiras Kusy (2019) 

Fonte: Bahia e Soares (2021) 
 

No que se refere ao segmento ou local onde foram desenvolvidos os estudos 

analisados nesta pesquisa, considerando que a maioria das pesquisas foram 

desenvolvidas no contexto educacional, que envolve escolas, universidades e cursos 

de idiomas, temos então uma grande concentração de estudos no segmento do 

ensino fundamental anos finais, no ensino médio e ensino superior. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Segundo Barcelos (2001, p. 76) “Esse tipo de questionário contém afirmações com alternativas que 
vão desde ‘eu concordo inteiramente’ até ‘eu discordo inteiramente’.” 
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Quadro 04: Síntese dos estudos de crenças identificados nos bancos de dados    da BDTD e CAPES 
no que concerne ao segmento ou local pesquisado 

 
PÚBLICO ALVO ALGUNS TEÓRICOS 

Ensino fundamental anos finais Santos (2016); Martins (2016); Pessoa (2015); Torres (2014); 

Soares (2014); Junior (2013) e outros. 

Ensino médio Silva (2015); Oliveira (2013) e outros. 

Ensino superior Marques (2019), Marques (2017), Gomes (2014) e Oliveira 

(2013) e outros. 

Fonte: Bahia e Soares (2021) 
 

O cenário acima apresentado, evidenciado na revisão de literatura, de 

concentração dos estudos de investigação de crenças, na maioria das vezes, nos 

anos finais do ensino fundamental e com público alvo quase sempre sendo composto 

por professores e alunos desse segmento, revela a necessidade de, como afirma silva 

(2005, p. 114) “desenvolvermos mais pesquisas sobre crenças de terceiros”.  

A título de exemplificação do que venha a ser entendido como crenças de 

terceiros, citamos a tese de doutorado de Sabadin (2013) cujos informantes 

selecionados para pesquisa não foram professores ou alunos, mas sim 24 (vinte e 

quatro) cidadãos radicados há mais de vinte anos nos municípios de Foz do Iguaçu 

(Paraná, Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad del Este (Paraguai). A 

pesquisadora pretendia investigar os fatores de variação linguística decorrentes de 

crenças e atitudes linguísticas dos informantes dessas cidades sobre a sua língua.  

Isso nos leva a inferir ser importante ampliar o campo de pesquisa no que se 

refere aos sujeitos participantes e ao segmento estudando, vindo ao encontro do 

objetivo geral desta pesquisa que é a investigação de crenças linguísticas não nos 

anos finais, como observado na maioria dos trabalhos encontrados nos dois bancos 

de dados já mencionados neste trabalho, mas sim nos anos iniciais do ensino 

fundamental, com professores com formação em pedagogia ao invés de letras.  

 

2.2 Crenças linguísticas sobre o ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental 

 

Conforme descrito anteriormente, observamos que existe na literatura brasileira 

um número expressivo de trabalhos acadêmicos que investigam crenças sobre o 

ensino de Língua Portuguesa como primeira língua. Também evidenciamos a 

investigação de crenças sobre o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua, 

como no caso do trabalho de Yamanaka (2013) e Ferre (2015). Essa diversidade de 
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estudos nos leva a inferir que compreender as crenças dos envolvidos no processo 

educativo pode contribuir para minimizar e melhorar os problemas relacionados ao 

ensino e aprendizagem de uma língua. 

No entanto, como já explicitado, no contexto escolar as pesquisas sobre 

crenças têm sido bastante desenvolvidas nos segmentos dos anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio e ensino superior. Dentre todo o material pesquisado e 

analisado no banco de dados da BDTD e CAPES, somente uma pesquisa apresenta-

se semelhante a esta, no que diz respeito aos participantes e segmento a ser 

investigado. Trata-se da dissertação de mestrado de Soares (2011), que investigou 

crenças de professores que atuavam nos anos iniciais do ensino fundamental sobre o 

ensino da gramática. 

Assim como nesta pesquisa, o estudo de Soares (2011), utilizou para coletar 

os dados, a aplicação de questionário com perguntas que possibilitassem construir o 

perfil socioeconômico dos informantes, bem como o desenvolvimento de entrevistas 

mediadas por questionários semiestruturados sobre o ensino de Língua Portuguesa.  

Apesar de terem como público alvo os professores do ensino fundamental anos 

iniciais, ambas pesquisas se diferenciam quanto à fundamentação teórica para análise 

dos dados, visto que o estudo de Soares (2011) está ancorado nos pressupostos da 

Linguística Aplicada, enquanto esta pesquisa encontra-se fundamentada nos estudos 

da Sociolinguística Educacional. 

Deste modo, após revisar a literatura sobre os trabalhos científicos que se 

propuseram a investigação de crenças sobre o ensino de Língua Portuguesa, 

podemos inferir que o estudo aqui proposto, de modo particular, tem no público 

selecionado para participar da pesquisa e a fundamentação teórica para análise dos 

dados, o seu grande diferencial das pesquisas constantes nos bancos de dados. Pois, 

não se evidenciou nos bancos de dados da BDTD e CAPES, estudos acadêmicos 

como dissertações ou teses, que se voltassem a pesquisar crenças de professores 

atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental e a analisá-las a partir dos 

pressupostos teóricos da Sociolinguística Educacional.  

De modo geral, a diversidade de estudos sobre crenças identificados nos 

bancos de dados, revela a importância que os estudiosos da ciência da linguagem 

têm atribuído a esta temática. Isto indica que compreender as questões problemas 

que emergem no bojo do ensino e aprendizado da língua materna ou de uma segunda 

língua, a partir dos conhecimentos e crenças adquiridos ao longo da vida nas 
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situações de interação, é uma ação necessária que ajuda os envolvidos no processo 

educativo “a entender não somente suas escolhas e decisões, mas também a 

divergência entre teoria e a prática” (BARCELOS, 2007, p. 111).   
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3 A SOCIOLINGUÍSTICA EDUCACIONAL E O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA 
 

Neste capítulo, discutiremos o processo de ensino de Língua Portuguesa à 

luz dos estudos da Sociolinguística Educacional empreendida no Brasil por Bortoni-

Ricardo (2004). Para tanto, apresentaremos um breve histórico de surgimento dessa 

subárea da Sociolinguística que se volta às questões educacionais; o seu 

desenvolvimento no âmbito da educação brasileira; o instrumental empregado na 

análise das variedades do português brasileiro. Discutindo também o papel da escola 

e a importância do professor no desenvolvimento de um ensino de Língua Portuguesa 

sensível as questões da diversidade da língua. 

 

3.1 A Sociolinguística Educacional: breve histórico 
 

Embora as discussões acerca da valorização da diversidade linguística no 

contexto escolar remontem à década de 1980 ainda se observa a necessidade de 

refletir teoricamente sobre o modo como a escola tem tratado os diversos falares dos 

indivíduos.  É com base nessa realidade educacional, que situamos as discussões 

desta pesquisa no contexto da sociolinguística educacional, visto que essa subárea 

da Sociolinguística tem apresentado relevantes contribuições no que concerne ao 

desenvolvimento de um ensino sensível as questões sociais da língua. Propondo-nos 

à compreensão de que não cabe à escola ensinar ao aluno a forma “correta” de se 

expressar, haja vista que a forma “correta” nada mais é que uma variedade entre as 

tantas existentes, que recebeu status de maior prestígio por questões sociais. 

 É o que afirma Mesthrie et al (2000, p. 9) “In practice, however, it is almost 

always sociopolitical criteria that decide the status of a variety, rather than linguistic 

ones”. Sobre as questões sociais as quais no referimos acima, segundo Dias (2011, 

p. 11), podem ser entendidas como a necessidade político social de uniformizar e 

valorizar uma língua nacional que, aliados a estudos gramaticais, fez emergir o status 

de variedade linguística de maior prestígio social, bem como resultando também na 

prescrição de normas para definir a variedade escolhida como padrão, o que por sua 

vez deu origem ao ensino da gramática normativa nas escolas.  

De acordo com Bortoni-Ricardo (2005, p.115) a preocupação da 

Sociolinguística no contexto educacional começou a emergir, de forma natural, no 

início da década de 1970, voltando-se para relação do ensino da língua na escola e a 

língua em uso pelas comunidades. No entanto, a autora enfatiza que em anos 
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anteriores alguns estudiosos já abordavam questões relativas ao ensino de língua 

pelas escolas. Em 1950, a noção de “erro” já era objeto de crítica na obra Leave Your 

Language Alone, de Roberto A. Hall. Em 1960, Labov e um grupo de estudiosos já 

discutiam a “interferência dialetal” como “principal fonte de fracasso da criança na 

escola”, tendo apresentado também contribuições nas questões do desempenho 

escolar das crianças enfatizando uma “ignorância mútua e recíproca” visto que 

“professores ignoram as regras do inglês não padrão; alunos ignoram as regras do 

inglês padrão” reconhecendo já naquele período a existência do “conflito estrutural e 

o conflito funcional” no ensino de língua. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 116-117) 

Segundo Bortoni-Ricardo (2005, p. 115) em 1970 a sociolinguística volta-se 

aos estudos e compreensão da “relação entre os usos da língua na comunidade e o 

ensino de língua na escola”, já observando um olhar sobre a relação entre o 

rendimento escolar dos alunos e a classe social deles, evidenciando-se um 

desempenho negativo dos alunos de classe social mais baixa e o contrário em classes 

mais elevadas. Ainda nesse período os estudos sociolinguísticos também se 

direcionavam para o desenvolvimento de educação bidialetal que, primeiramente, se 

deu com produção de “material redigido no dialeto”, mas que não logrou “resultados 

positivos em sua aplicação”. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 117) 

No percurso histórico da Sociolinguística Educacional descrito por Bortoni-

Ricardo (2005, p. 117) evidencia-se nas décadas de 1980 e 1990 não somente o 

esfriamento da proposta de educação bidialetal, bem como a crítica de muitos 

estudiosos que enfatizavam a pouca contribuição desse campo de atuação na 

resolução dos problemas do baixo desempenho escolar dos alunos que, no contexto 

norte-americano e na Europa Ocidental foi mantido “como um compromisso social dos 

estudos da sociolinguística”. 

A autora acima citada ainda apresenta as duas teorias sociolinguísticas que 

ela denomina genericamente de Sociolinguística Educacional, que tiveram como 

objetivo contrapor a teoria existente na época, a saber, teoria da deficiência que 

atribuía o desempenho negativo dos alunos a fatores genéticos e, posteriormente ao 

baixo estímulo no ambiente cultural onde esses alunos viviam. A primeira teoria foi “a 

etnografia da comunicação, de natureza interpretativa, qualitativa” (BORTONI-

RICARDO, 2005, p. 118) que tinha como proposta o desenvolvimento de um processo 

de ensino e aprendizagem a partir da “interação verbal em sala de aula” (BORTONI-

RICARDO, 2005, p. 119), observando-se, pois que a aprendizagem dos alunos deve 
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se dar a partir do que os alunos já possuem de conhecimento até chegar ao 

conhecimento proposto pelo professor. Segundo Bortoni-Ricardo (2005, p. 123) “os 

estudos interpretativistas possuem o mérito de terem introduzido elementos culturais 

em macroteorias altamente determinantes”. 

A segunda teoria denominada de “dialetologia social, de natureza quantitativa, 

também conhecida como estudo da variação e da mudança linguística” constituiu-se 

em pesquisas quantitativas de caráter descritivo e em alguns casos de produção de 

materiais bidialetais. Esta teoria se subdividia em “duas grandes correntes” que se 

voltavam uma para a compreensão de dialetos e sua implicação no processo de 

aprender a ler e escrever, ou seja, “a organização interna das variedades 

sociodialetais” e a outra para a compreensão das atitudes de professores, alunos e 

sociedade em geral, acerca dos dialetos étnicos e sociais.  (BORTONI-RICARDO, 

2005, p. 119)  

Foram inúmeras as contribuições da Sociolinguística Educacional ao longo 

dos tempos, dentre as quais Bortoni-Ricardo (2005, p. 120) citando Jenny Cook- 

Gumperz, em 1987, destaca: a legitimidade do inglês negro e a descrição minuciosa 

de suas características, a adoção de métodos bidialetais no ensino, e a introdução no 

ambiente escolar dos estilos comunicativos e rotinas de interação típica da cultura 

negra como forma de facilitar a inserção efetiva dos alunos na escola. Assim como 

também foram muitas as críticas como, por exemplo, a vertente dialetológica também 

que recebeu críticas no que se refere a produção de materiais bidialetais, e foi 

questionada quanto à eficácia, bem como foi alvo de crítica do “papel da escola como 

difusora da língua de prestígio”.  

Bortoni-Ricardo (2005, p. 122) ainda cita a crítica feita por Norman Fairclough 

e associados, quanto à maneira natural como a variação era vista, enfatizando este 

autor que é necessário desnaturalizá-la e isso significaria “apresentar a variação não 

apenas como heterogeneidade, mas, sobretudo, como desigualdade”. Do mesmo 

modo, a vertente etnográfica também recebeu críticas, tendo sido “acusada de ser 

ultrarrelativista e de apoiar-se na crença de um igualitarismo sentimental”, uma 

postura que não se enquadra em uma sociedade extremamente capitalista. 

De qualquer modo, em meio a críticas e contribuições das teorias 

sociolinguísticas voltadas à relação sociedade e ensino, o que se observou segundo 

Bortoni-Ricardo (2005, p. 123) é que a sociolinguística educacional chegou à década 
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de 1990 “suficientemente madura” para refletir sobre seu passado e se preparar para 

discussões futuras. 

 

3.2 A Sociolinguística Educacional no Brasil 
 

No Brasil a Sociolinguística Educacional contemporânea começa na década 

de 1990 na Universidade de Brasília, onde um grupo de pesquisadores desenvolveu 

o Currículo Bidialetal de Língua Portuguesa para o 1º grau, que tinha por objetivo 

subsidiar o ensino fundamental em um processo de ensino e aprendizagem voltado 

ao desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos (BORTONI-RICARDO, 

2005, p. 124). Trata-se de um projeto voltado às diferenças linguísticas existentes em 

sala de aula, ou seja, entre a cultura escolar e a cultura dos alunos. Uma pesquisa 

que se deu por meio de três níveis de microanálise que vão desde a pesquisa 

etnográfica de sala de aula e do ambiente familiar dos educandos; a descrição das 

estratégias verbais orais e escritas utilizadas pelos alunos; até a análise de traços 

linguísticos de maneira quantitativa. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 124) 

Voltando-se para as questões da diversidade linguística no processo de 

ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, é que surge a Sociolinguística 

Educacional como área teórico-prática que tem como uma de suas precursoras a 

sociolinguista Stella Maris Bortoni-Ricardo. Esta pesquisadora tem, em seus estudos, 

se voltado aos povos de origem rural que migraram para as grandes cidades e que, 

portanto, possuem na fala sua forma de manifestar e enfrentar os desafios impostos 

pelo contexto social letrado no qual se veem inseridos. 

A Sociolinguística Educacional inaugurada por Bortoni-Ricardo tem como 

principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de um ensino e aprendizagem de 

Língua Portuguesa a partir da desconstrução da noção de “erro” fortemente presente 

na prática avaliativa de professores em muitas das salas de aulas brasileiras. Bem 

como, combater o preconceito linguístico característico de uma sociedade que não 

reconhece seus falares como legítimos e identitários, através do fornecimento de 

explicações, embasadas cientificamente, para os fenômenos de variação da língua. 

Sobre esse movimento voltado às questões sociais da língua no contexto da sala de 

aula, Bortoni-Ricardo (2019, p. 158) diz que: 

 

Denominei Sociolinguística educacional o esforço de aplicação dos 
resultados das pesquisas sociolinguísticas na solução de problemas 
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educacionais e em propostas de trabalho pedagógico mais efetivas. Para 
isso, o paradigma incorpora resultados de estudos sociolinguísticos 
quantitativos e qualitativos, enriquecendo-os com subsídios oriundos de 
áreas afins, como a pragmática, a linguística do texto, a linguística aplicada e 
a análise do discurso. (BORTONI-RICARDO, 2019, p. 158) 

 

Ao discutir se a Sociolinguística Educacional tem de fato apresentado 

contribuições ao ensino de língua materna, Bortoni-Ricardo (2005, p. 130) reafirma 

que sim, estando convicta de que esse papel é muito específico e necessita de que 

novas estratégias, diferentes das até então existentes, sejam adotadas. Porém a 

autora enfatiza que a Sociolinguística Educacional não deve se restringir a descrever 

e divulgar a variação entendendo que assim contribuirá para a melhoria do ensino de 

língua materna. Segundo ela, é necessário que esse campo se volte ao contexto 

escolar com intuito de promover um ensino que seja sensível às questões da língua, 

o que ela chama de “pedagogia sensível às diferenças sociolinguísticas e culturais 

dos alunos” o que envolve “mudança de postura” de todos os envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem. 

Observamos que o fato da Sociolinguística Educacional ser um movimento de 

inauguração recente, não significa que este não possua fundamentos teóricos 

científicos suficientes que lhe permita adentrar ao contexto educacional com 

discussões acerca das variedades linguísticas. Trata-se de um campo de estudo que 

busca nos estudos sociolinguísticos, que não são tão recentes assim, pois somente 

no Brasil, a vertente variacionista aportou no Rio de Janeiro na década de 1970 

(BORTONI-RICARDO, 2019, p. 7), os aportes teóricos que necessita. Além disso, a 

Sociolinguística Educacional apresenta princípios próprios que regem a aplicação dos 

conhecimentos da Sociolinguística na solução de situações-problemas no contexto 

escolar. 

 

1. A influência da escola não deve ser procurada em estilos coloquiais e 
espontâneos dos falantes, mas em seus estilos mais monitorados; 

2. A escola deve ocupar-se principalmente das regras variáveis que 
recebem avaliação negativa na sociedade, enfatizando as que são mais 
salientes; 

3. O estudo da variação sociolinguística no Brasil, por não estar essa 
variação associada basicamente à etnicidade, exceto no caso das 
comunidades indígenas bilíngues, não tem o potencial de conflito 
interétnico que assume em outras sociedades. Conduzindo com 
sensibilidade e respeito esse estudo pode ser muito positivo; 

4. Os estilos monitorados da língua devem ser reservados à realização de 
eventos de letramento em sala de aula. Eventos de oralidade podem ser 
conduzidos em estilos mais causais; 

5. A descrição da variação da Sociolinguística Educacional não deve ser 
dissociada da análise etnográfica de sala de aula, que permite avaliar o 
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significado que a variação assume para os atores naquele domínio, 
particularmente a postura do professor diante de regras não padrão da 
língua; 

6. É importante que professores e alunos tenham uma conscientização 
crítica de que a variação linguística reflete desigualdades sociais. Essa 
reflexão vai promover o empoderamento do professor. (BORTONI-
RICARDO, 2005 apud BORTONI-RICARDO, 2019, p. 160) 

 

Os princípios acima propostos por Bortoni-Ricardo (2019) refletem as 

preocupações desse campo de estudo com a forma com que a variação é tida no 

contexto escolar. Sendo possível notar em suas linhas e entrelinhas o papel da escola 

e do professor frente ao ensino de Língua Portuguesa sendo delineados. Tais 

princípios remetem à necessidade da escola rever as ideias que foram sendo firmadas 

em interpretações equivocadas dos estudos sociolinguísticos, de que não é seu papel 

preocupar-se em corrigir o modo de falar dos alunos. Ademais no último princípio os 

professores e pesquisadores são chamados a se empoderar de conhecimentos que 

os permita refletir criticamente sobre a realidade mutável da língua. 

Os seis princípios acima citados reafirmam que o planejamento educativo 

deve voltar-se aos estilos mais monitorados; a preocupação com regras variantes que 

são mais estigmatizadas; a inserir a variação no contexto escolar por meio de práticas 

interacionais entre vernáculo e língua de prestígio; a “dicotomia entre letramento e 

oralidade” para que o aluno possa fazer uso de estilos menos monitorados em 

situações mais informais e estilos monitorados em situações formais; a interpretação 

do significado que a variação assume em sala de aula. O que a nosso ver se relaciona 

com as crenças de professores e também de alunos, ou seja, a forma como eles 

concebem a variação. Se manifestam atitudes positivas ou negativas sobre as 

mesmas e, por último, a “conscientização crítica de professores e alunos quanto à 

variação e à desigualdade social que ela reflete” (BORTONI-RICARDO, 2005) 

De acordo com Bortoni-Ricardo (2005, p. 133) as contribuições que a 

Sociolinguística Educacional pode apresentar ao ensino, em especial o de língua 

materna, perpassa pela revisão das contribuições desse campo. O que deve se dar a 

partir desses princípios, visto que segundo a autora a prática deles “no seio de uma 

pesquisa permanente e séria sobre a influência da variação linguística na aquisição 

de estilos monitorados da língua, poderá apresentar respostas ao aparente impasse 

da sociolinguística educacional na atualidade”. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 133) 

Ainda sobre a contribuição da sociolinguística para o ensino de língua materna 

Bortoni-Ricardo (2005, p. 134) diz que os estudos que tinham como proposta o 
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desenvolvimento de uma educação bidialetal embora apresentasse fundamentos 

filosóficos e teóricos comprovados esbarravam-se no fazer, na execução, enfatizando 

que a questão que se coloca sobre as contribuições não é somente sobre o que deve 

ser ensinado, mas de como ensinar. Assim, como alternativa de educação bidialetal a 

autora propõe o desenvolvimento de uma educação que considere dois aspectos: 

 

a) o respeito às características culturais e linguísticas do educando, o que 
lhe garantirá a manutenção de sua autoestima e viabilizará sua integração 
na cultura escolar, que lhe é razoavelmente estranha; 

b) o conhecimento por parte da escola das características da competência 
comunicativa que o educando traz consigo e que deverá ser ampliada e 
diversificada ao longo de sua formação escolar. (BORTONI-RICARDO, 
2005, p. 139) 

 

Isto significa que o professor precisa buscar o conhecimento linguístico que 

subsidie o desenvolvimento de uma prática de ensino que valorize o modo de falar do 

educando e a necessidade de ampliação da competência comunicativa. Nesse 

processo Bortoni-Ricardo (2005, p. 144) defende que sejam desenvolvidos programas 

de capacitação dos professores, para que eles possam desenvolver o bidialetalismo 

em sala de aula de maneira natural sem que incorra em censura ou em atitudes 

negativas frente às variedades linguísticas. O professor precisa, por exemplo, 

“aprender a identificar as características sociolinguísticas e culturais de seus alunos 

de forma sistemática”. Ainda sobre educação bidialetal como contribuição e proposta 

da Sociolinguística Educacional, Bortoni-Ricardo (2005, p. 146) afirma que:  

 

[...] não obstante os diversos problemas que se apresentam no processo de 
sua implementação, a educação bidialetal comprometida com o 
desenvolvimento de uma pedagogia culturalmente sensível é viável e 
desejável. (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 146) 
 

Com o objetivo de renovar as práticas pedagógicas para o ensino de Língua 

Portuguesa, Bortoni-Ricardo (2008) propõe o desenvolvimento de um modelo teórico 

metodológico para análise dos fenômenos de variação do português brasileiro. Este 

modelo é formado por três contínuos, a saber: contínuo de urbanização, contínuo de 

monitoração estilística e contínuo de oralidade-letramento, que se sobrepõe aos 

modelos teóricos tradicionais que, pautados na gramática normativa avaliam positivo 

ou negativamente os fenômenos de variação da língua no contexto escolar. 
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3.3 Instrumental de análise das variedades do português brasileiro 
 

Considerando o campo de ação da Sociolinguística Educacional, ou seja, a 

sala de aula, apresentaremos nesta seção o modelo teórico metodológico proposto 

por Bortoni-Ricardo (2004, p. 51) para compreensão dos fenômenos de variação no 

português brasileiro que se apresenta em três linhas, a saber: contínuo de 

urbanização, contínuo de oralidade-letramento e o contínuo de monitoração estilística. 

Na primeira linha, denominada de contínuo de urbanização, Bortoni-Ricardo 

(2004, p. 52) nos apresenta a representação de uma linha (Figura 01) em que de um 

lado temos as variedades rurais isoladas, do outro lado as variedade urbanas 

padronizadas que sofreram influência de codificação linguística4, e ao centro a área 

rurbana, que segundo a autora, é constituída por migrantes advindos de áreas rurais 

que preservam seu repertório linguístico e de comunidades do interior que residem 

em núcleos semirrurais que também sofrem influência do meio urbano. 

 

Figura 01 - Contínuo de urbanização 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bortoni-Ricardo e Sousa (2008, p. 61) 

 

Ao propor o contínuo de urbanização acima, Bortoni-Ricardo (2004) defende 

a ideia de que não “existem fronteiras rígidas que separem os falares rurais, rurbanos5 

ou urbanos” por isso é considerado um contínuo. O contínuo é constituído de diversos 

traços linguísticos que se diferenciam um do outro, e nele podemos analisar os traços 

linguísticos, no caso da sala de aula, que os alunos apresentam, compreendendo-os 

a partir do contexto em que se situam os alunos. Pois a autora afirma que no “contínuo 

                                                           
4 Sobre codificação linguística tem-se “a definição do padrão correto de escrita, também chamado de 

ortografia do padrão correto de pronúncia, também chamado de ortoépia, da composição dos 
dicionários e gramáticas” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 51). 

5 “São membros de comunidades urbanas de periferia, onde predomina forte influência rural na cultura 
e na língua” (BORTONI-RICARDO, 2005, p. 179). 
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de urbanização como uma metodologia para análise, podemos situar qualquer falante 

do português brasileiro em um determinado ponto desse contínuo, levando em conta 

a região onde ele nasceu e vive” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 52). 

Essa metodologia de análise pode nos mostrar que, quanto mais isolados 

formos das áreas urbanas, mais distantes estaremos das variedades mais 

prestigiadas, ao passo que quanto mais próximo estivermos da variedade de maior 

prestígio mais o falar típico das áreas rurais desaparecerá. A isto, Bortoni-Ricardo 

(2004, p. 53) denomina de traços descontínuos e de traços graduais para as variantes 

que se mantém ao longo de todo o contínuo. 

Como exemplos de traços graduais temos a variante “inté” uma forma arcaica 

da preposição até que, no contínuo de urbanização se mostra como traço descontínuo 

à medida que o falante do meio rural se aproxima do meio urbano e da variante de 

maior prestígio, assim como “limoero” variante linguística da palavra limoeiro, que no 

contínuo de urbanização se apresentará como traço gradual ao longo do contínuo de 

urbanização, haja vista que em todos os falares do português brasileiro existe uma 

tendência do falante a reduzir o ditongo ei em e. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 54) 

De maneira geral, o contínuo de urbanização nos mostra que alguns traços 

rurais se tornarão menos frequente ou inexistente na fala dos sujeitos à medida que 

este for se aproximando de áreas urbanas. Bem como, alguns traços orais tenderão 

a ser fazer presentes em todas as áreas urbanas e rurais, como por exemplo, a 

eliminação das marcas plural redundantes. Isto significa que no contexto de sala de 

aula, o professor se deparará com traços descontínuos e frequentemente traços 

graduais, cabendo a ele buscar o conhecimento metodológico do contínuo de 

urbanização para compreender que esses traços graduais se configuram como 

variantes linguísticas características de um povo que se situa em algum ponto desse 

contínuo.  

Para o segundo contínuo, de oralidade-letramento, Bortoni-Ricardo (2004. p. 

62) nos apresenta outra representação de linha imaginária (Figura 02) em que estão 

os eventos de oralidade que não possuem influência da língua escrita, e os eventos 

de letramento marcados pela presença da língua escrita. Nota-se no contexto de sala 

de aula assim como em outras situações do cotidiano, que eles são marcados por 

eventos de oralidade como conversas informais enquanto os eventos de letramento 

figuram-se a leitura de textos escritos. 
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Figura 02 - Contínuo de oralidade-letramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bortoni-Ricardo e Sousa (2008, p. 61) 

 

Esse contínuo apresenta-se ao professor como uma possibilidade de refletir 

sobre sua prática de ensino, de modo a possibilitar uma aprendizagem de Língua 

Portuguesa voltada ao desenvolvimento da capacidade comunicativa do aluno. O que 

envolve, por exemplo, levá-lo a reconhecer e valorizar as variantes linguísticas, 

apropriar-se da variante padrão, ampliar seus recursos comunicativos e aprender a 

adequar seu discurso as diversas situações comunicativas. 

No último contínuo, o de monitoração estilística, novamente é empregado 

linha imaginária com extremos que representam o menor e maior grau de 

monitoramento do estilo pelo falante (Figura 03). É de um extremo a outro que o 

falante pode se situar, a depender de fatores como ambiente, interlocutor e tópico de 

conversa (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 63). Ou seja, os fatores contextuais que são 

também sociais é que são determinantes no grau de monitoramento que o falante faz 

da sua língua.  

 

Figura 03 - Contínuo de monitoração estilística 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Bortoni-Ricardo e Sousa (2008, p. 61) 
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Para Bortoni-Ricardo (2004, p. 63-67) “a variação ao longo do contínuo de 

monitoração estilística tem, portanto, uma função muito importante de situar a 

interação dentro de uma moldura”. Sobre moldura a autora diz tratar-se da tipologia 

cultural em que podemos classificar os eventos tais como: brincadeira, discurso, 

piada, entrevista e outros. Assim como o contínuo de oralidade e letramento, o 

contínuo de monitoração estilística pode oferecer importantes contribuições ao 

docente no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Haja vista que 

também direciona a reflexão sobre uma prática que esteja atenta à maneira que cada 

aluno se expressa. De modo a proporcionar um ensino que instigue o aluno a 

reconhecer as variedades existentes como legítimas e a adequar sua fala às diversas 

situações comunicativas por meio do monitoramento de seu estilo. 

 

3.4 O processo de aprendizagem de Língua Portuguesa no contexto da 
Sociolinguística Educacional 

 

Assim, uma vez explicitado o modelo teórico metodológico proposto por 

Bortoni-Ricardo (2004) cujo objetivo é conceber a análise e compreensão da variação 

do português brasileiro, que no contexto escolar se constitui tarefa indispensável para 

a valorização da diversidade e enfrentamento do preconceito linguístico, passamos 

então à discussão sobre o ensino de Língua Portuguesa no contexto da 

Sociolinguística Educacional a partir do seguinte questionamento: qual o papel da 

escola frente ao ensino de língua materna?  

Para tanto, é necessário refletirmos sobre o que de fato compete  

à escola, uma discussão que a nosso ver dialoga com a reflexão sobre mudança de 

crenças no ensino, pois à medida que se delineia o papel da escola no processo de 

ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa vemos que crenças como “brasileiro 

não sabe português” não tem sustentação teórica e, portanto, não podem continuar 

fazendo parte da prática docente. Isto porque juntamente com o conceito de 

competência linguística proposto por Chomsky, em 1965, veio à compreensão de que 

“todo falante dispõe de suficiente competência linguística em sua língua materna para 

produzir sentenças bem formadas e comunicar-se com eficiência” (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 75). 

É inegável o fato de que a introdução dos termos competência e desempenho 

pela teoria denominada de gramática gerativa trouxe importantes contribuições no 

âmbito dos estudos linguísticos, tais como, a compreensão da capacidade do sujeito 
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de emitir e compreender frases muitas vezes inéditas; o entendimento de que as 

regras internalizadas lhes permite utilizar a língua com competência e produzir uma 

infinidade de frases; a reflexão por parte dos linguistas sobre os usos da linguagem. 

Na teoria de Chomsky o termo competência pode ser entendido como as 

regras internalizadas pelo falante, o que lhes permite estabelecer comunicação com 

os outros indivíduos através da produção e compreensão de uma infinidade de 

sentenças, enquanto o termo desempenho, diz respeito a capacidade do falante de 

usar efetivamente a língua (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 71). No contexto escolar a 

compreensão destes dois por parte dos professores pode contribuir para reflexão e 

mudança de suas crenças, implicando positivamente no processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa. São pontos que discorreremos a partir das 

discussões empreendidas por Bortoni-Ricardo (2004). 

O primeiro ponto diz respeito ao modo como a escola, muitas vezes, enxerga 

o aluno em processo de aprendizagem de Língua Portuguesa, o que também está 

diretamente ligado a crenças do professor que foram se perpetuando ao longo dos 

tempos. A competência linguística, mencionada acima, não deixa margens para que 

a escola considere o aluno um estrangeiro em sua própria língua materna, isso 

significa que afirmações como “o aluno não sabe o português” ou “a escola deve 

ensinar o aluno a falar” devem ser abolidas do cotidiano escolar. Na verdade, esta é 

uma realidade que precisa ser desconstruída em todas as esferas sociais, pois não é 

estranho encontrar pessoas com grau de escolaridade superior propagando frases 

dessa natureza.  

Bagno (2011, p. 134) menciona que certa vez se viu diante de uma situação 

como esta, uma pessoa que havia feito doutorado no exterior o procurou para que 

traduzissem uma tese para o português alegando não sabê-lo. Uma situação que o 

autor classificou como surrealista, se questionando como seria possível “uma pessoa 

que escreveu uma tese de 300 ou 400 páginas num idioma estrangeiro, e que obteve 

o grau de doutor, de Ph.D, em sua especialidade científica, tem receios de escrever 

em sua língua materna? ”. Para o referido autor esta situação está ligada ao “modo 

como se ensina português e naquilo que é ensinado sob o rótulo de língua portuguesa” 

(BAGNO, 2011, p. 134). 

Como já demonstrado acima e já amplamente abordado nas pesquisas 

científicas de natureza sociolinguística, o falante possui regras da língua 

internalizadas que o permite produzir e compreender as situações comunicativas. 
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Assim, cabe ao professor entender que o aluno falante que ele recebe na escola é um 

usuário competente de sua língua materna. Sobre isto Bagno (2011, p. 149) diz que:  

 

Todo falante nativo de uma língua é um falante plenamente competente 
dessa língua, capaz de discernir intuitivamente a gramaticalidade ou 
agramaticalidade de um enunciado, isto é, se um enunciado obedece ou não 
às regras de funcionamento da língua (BAGNO 2011, p. 149). 

 

 O segundo ponto diz respeito à produção de sentenças bem formadas e 

malformadas, que Bortoni-Ricardo (2004) faz questão de enfatizar que todas as 

sentenças produzidas pelos falantes são passiveis de serem entendidas nas situações 

comunicativas, sendo exceção (sentenças malformadas) as “produzidas por 

estrangeiros que não falam bem a língua, ou por crianças que estão no processo de 

internalizar as regras do sistema, ou seja, no processo de desenvolver sua 

competência linguística” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 72) . 

Nossa reflexão é nesse sentido, sobre frases como “ele não sabe falar direito” 

ou “ele fala tudo errado” que ainda ressoa em alguns espaços escolares, que o fazem 

pautados na gramática normativa. São frases que não se sustentam teoricamente haja 

vista que conforme exposto acima todos os alunos falantes já chegam à escola com 

competência linguística suficiente que lhe permita produzir frases inteligíveis. Não 

podemos tachar como “erros” as construções que não nos causa estranheza, que são 

assimiláveis semântica e pragmaticamente e que não apresentam ambiguidade 

(argumento utilizado pelos prescritivistas, que analisam a língua desvinculada do 

contexto) nas interpretações (BAGNO, 2011, p. 138). 

No terceiro ponto nos referimos aos contínuos apresentados anteriormente, 

que no contexto escolar podem contribuir para a desmistificação da noção de “erro” 

tão presentes no cotidiano de sala de aula. Isto porque, eles nos ajudam a perceber 

que aquilo que cremos (crenças) serem “erros” de língua portuguesa são teoricamente 

explicados se empregarmos nos contínuos de urbanização, oralidade-letramento e 

monitoramento estilísticos. À medida que situamos os traços orais nos contínuos 

obtêm-se a compreensão de que não estamos diante de erros e sim de uma variante 

que é fruto do contexto e das relações sociais estabelecidas. “Não se pode confundir, 

pois, o conceito de sentenças bem formadas, que provém da noção de competência, 

com a noção de “erro” que as nossas gramáticas defendem” (BORTONI-RICARDO, 

2004, p. 72). 
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Ademais sobre “erros” trazemos a reflexão de Bagno (2011, p. 148), pois 

como ele mesmo diz, no enfrentamento do preconceito linguístico, é sempre bom 

reavaliarmos a concepção de erro. Para o autor a concepção tradicional de erro é que 

faz com que as pessoas se achem no direito de emitir juízo de valor sobre os modos 

de falar de cada pessoa. A questão a ser discutida na concepção de erro no ensino 

de Língua Portuguesa é que ela se dá no bojo da confusão entre língua e escrita com 

ortografia oficial, ou seja, denominar como “erros” de português o que são de fato 

“erros” de ortografia. 

Se partirmos do entendimento de que cabe a escola ensinar o aluno a ler e a 

escrever e não ensiná-lo a falar, poderíamos inferir que o aluno que apresenta escrita 

divergente das regras da gramática normativa apresenta erros de ortografia e não 

erros de português, pois como afirma Bagno (2004, p. 149) “só se erra naquilo que é 

aprendido, naquilo que constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamento, 

prática e memorização” que é o caso da escrita, em que segundo o autor poderíamos 

substituir a palavra erro por “tentativa de acerto”.  

 

A língua escrita é uma tentativa de analisar a língua falada, e essa análise 
será feita, pelo usuário da escrita no momento de grafar sua mensagem, de 
acordo com seu perfil sociolinguístico. Uma pessoa com poucos anos de 
escolarização, pouco habituada à prática da leitura e da escrita, tendo como 
quadro de referência apenas uma suposta equivalência unívoca entre som e 
letra, fará uma análise dotada de reduzido instrumental teórico, empregando 
como ferramenta básica a analogia. Assim, quem escreveu CHÍCARA em vez 
de XÍCARA não fez isso porque quis errar, mas sim porque quis acertar. 
(BAGNO, 2011, p. 150-151) 

 

Poderíamos inferir que o papel da escola frente ao ensino de Língua 

Portuguesa, que seja sensível às questões da diversidade, seria o de voltar-se ao 

desenvolvimento de atividades que permitam ao educando a ampliação de sua 

competência linguística, no entanto, sabemos que a competência linguística 

apresentada por Chomsky, assim como o estruturalismo de Ferdinand Saussure não 

consideram os fatores externos da língua, que são condicionantes das variações. 

Desse modo, trazemos para as discussões o conceito de competência comunicativa 

proposto por Hymes (1966), que se revela mais abrangente por englobar os fatores 

externos, que são sociais, no processo de formação de sentenças, bem como introduz 

a noção de adequação entendida como as normas definidas culturalmente que 

direcionam o falante no monitoramento de sua fala. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 

73) 
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Segundo Bortoni-Ricardo (2004, p. 73) “a competência comunicativa de um 

falante lhe permite saber o que falar e como falar com quaisquer interlocutores em 

quaisquer circunstâncias”. A autora afirma que o modelo teórico proposto por Hymes 

(1966) ainda apresenta outra dimensão importante chamado de viabilidade, que ela 

associa aos recursos comunicativos que precisam ser disponibilizados ao falante, 

citando como exemplo, “os recursos gramaticais, de vocabulário, de estratégias 

retórico-discursivas etc”. 

Para completar o que entendemos ser a base para o desenvolvimento de um 

ensino de Língua Portuguesa que considere o princípio da heterogeneidade inerente 

à língua agregamos ao termo adequação de Hymes (1966), o conceito de 

aceitabilidade que segundo Bortoni-Ricardo (2019, p. 158) foi proposto por 

Goodenough, no ano de 1957, que “associava cultura aos modelos que as pessoas 

têm em mente para perceber, relacionar e interpretar o que os cerca”. Sobre isto 

Bagno (2011, p. 154) diz tratar-se da adequação que o falante faz do seu discurso aos 

diversos contextos, que tem como base, o grau de aceitabilidade, conforme o autor 

representa na figura 4, ou seja, aquilo que será considerado aceitável ou não pelo 

interlocutor. 

 
 

Figura 04 - Representação do grau de aceitabilidade de Bagno  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Bagno (2011, p. 155). 

 

Assim discutindo a adequação como uma atividade que tem por base o grau 

de aceitabilidade, Bagno (2011) apresenta alguns aspectos que entendemos ser 

necessário discorrer neste trabalho. Isto porque no contexto de sala de aula a ação 

de adequar o discurso pode ser explicado como um atendimento às exigências das 

classes que enxergam a variante de maior prestígio como única forma correta de se 

expressar. A intenção também é fato a ser considerado, pois como afirma o autor “tudo 
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vai depender de quem diz o quê, a quem, como, quando, onde, por que, e visando 

que efeito”, e exemplifica com as seguintes situações: 

 
É totalmente inadequado, por exemplo, fazer uma palestra num congresso 
científico usando gíria, expressões marcadamente regionais, palavrões, etc. 
A plateia dificilmente aceitará isso. É claro que se o objetivo do palestrante 
for precisamente chocar seus ouvintes aquela linguagem será muito 
adequada... Não é adequado que um agrônomo se dirija a um lavrador 
analfabeto usando uma terminologia altamente técnica e especializada, a 
menos que queira não se fazer entender (e se for esse o seu objetivo, sua 
fala será plenamente “adequada” à sua intenção) (BAGNO, 2011, p. 155). 
 

A partir dos contínuos de análise do português brasileiro proposto por Bortoni-

Ricardo (2004) no âmbito da Sociolinguística Educacional, que nos ajuda a 

compreender os fenômenos de variação, bem como do modelo teórico apresentado 

por Chomsky com os conceitos de competência linguística e desempenho, Hymes 

com a introdução do conceito de competência comunicativa com os termos 

adequação e viabilidade, e aceitabilidade citada por Bagno (1996) que buscaremos 

responder as duas questões elencadas no início desta seção, sobre qual seria o papel 

da escola frente ao ensino de Língua Portuguesa? Como promover um ensino que 

seja sensível às questões da diversidade linguística? 

Evidenciamos ao longo das discussões que a noção de “erro” não existe, 

embora ainda se faça presente nas salas de aulas desse país. O que temos são 

variantes linguísticas que se aplicadas ao contínuo de urbanização podem estar 

situadas em áreas urbanas, rurbanas e rurais; no contínuo de monitoramento 

estilístico, apresentar o grau de monitoração que o falante faz no contexto em que 

estiver inserido; no contínuo de letramento-oralidade, variar em virtude dos eventos 

orais e eventos escritos. Então, não cabe à escola emitir juízo de valor aos modos de 

falar do educando.  

Podemos depreender que a escola deve primar pelo processo de ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa que reconheça que o aluno é um usuário 

competente de sua língua materna, pois é capaz de proferir sentenças que estão de 

acordo com a gramática normativa antes mesmo de ter frequentado um espaço 

escolar. Assim, o papel da escola é muito maior do que ensinar o aluno a falar, como 

muitos professores acreditam, mas sim promover ambientes de aprendizagem que 

favoreçam a ampliação da competência comunicativa, e isso significa possibilitar ao 

aluno o contato com os diversos recursos comunicativos, estando entre estes a 

gramática normativa.  
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Não estamos defendendo que a escola não deve se preocupar com o ensino 

na norma padrão, na verdade é aqui que se delineia a função da escola, de garantir 

ao aluno o acesso a variedade linguística considerada de maior prestígio como o 

direito de ampliar seu repertório linguístico e de participar ativamente em todos os 

setores da sociedade. No tocante ao que deve ser ensinado aos alunos nas aulas de 

Língua Portuguesa, Bagno (2001, apud BAGNO, 2011 p. 200) afirma que: 

  

Uma resposta concisa e rápida seria: devemos ensinar a norma-padrão. Já 
que só se pode ensinar algo que o aprendiz ainda não conhece, cabe à escola 
ensinar a norma-padrão, que não é língua materna de ninguém, que nem 
sequer é língua, nem dialeto, nem variedade, como enfatizei acima. Ensinar 
o padrão se justificaria pelo fato dele ter valores que não podem ser negados 
– em sua estreita associação com a escrita, ele é o repositório dos 
conhecimentos acumulados ao longo da história. Esses conhecimentos, 
assim armazenados, constituiriam a cultura mais valorizada e prestigiada, de 
que todos os falantes devem se apoderar para se integrar de pleno direito na 
produção/condução/transformação da sociedade de que fazem parte.  
(BAGNO, 2001, apud BAGNO, 2011 p. 200) 

 

As palavras que ora se apresentam ao ensino de Língua Portuguesa é 

ampliação e adequação no processo de formação de sujeitos capazes de atuar 

efetivamente e de transformar sua realidade, aqui deveria repousar a função principal 

da escola. Pois, ela é “por excelência, o locus – ou espaço – em que os educandos 

vão adquirir, de forma sistemática, recursos comunicativos que lhes permitam 

desempenhar-se competentemente em práticas sociais especializadas” (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 75). 

Não pretendemos aqui elencar sugestões metodológicas para que a escola 

desenvolva um ensino de Língua Portuguesa que considere a realidade mutável da 

língua. No entanto, em meio às inúmeras publicações que podem subsidiar a prática 

docente no desenvolvimento de uma pedagogia que de fato considere a natureza 

diversa da língua, destacamos aqui a obra Falar, ler e escrever em sala de aula, de 

Bortoni-Ricardo e Sousa (2008) que entre seus quatro volumes abrangendo os 

segmentos da educação básica, apresenta no primeiro volume  sugestões de aula de 

Língua Portuguesa para o período de pós-alfabetização ao 5º ano, ou seja, para os 

sujeitos participantes desta pesquisa. 
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3.5 O Professor, o ensino de Língua Portuguesa e a Sociolinguística 
Educacional 

 

Uma vez que refletirmos sobre a função da escola frente ao ensino do 

português como língua materna, e isto implica diretamente na prática do professor, 

também sentimos a necessidade de discutir o papel desse profissional no contexto de 

uma pedagogia sensível às questões da língua. Isto porque, como demonstrado 

anteriormente, é a partir dele, e daquilo que Bortoni-Ricardo (2005 apud BORTONI-

RICARDO, 2019, p. 160) denomina de empoderamento, que as práticas de ensino 

voltadas as variações do português brasileiro, começarão a ganhar força nas salas de 

aulas brasileiras.  

Voltemo-nos, pois, especialmente ao professor de Língua Portuguesa 

participante dessa pesquisa, ou seja, os pedagogos, que assumem a imensa tarefa 

de proporcionar um ensino que promova a aprendizagem da leitura e escrita pelos 

alunos. Para tanto buscaremos respaldo teórico nos estudos de Bortoni-Ricardo 

(2004) que discute a necessidade de ampliação dos debates sobre o ensino da língua 

materna desde os primeiros anos da educação básica e a nosso ver, isto perpassa 

pelo pedagogo. 

Para explicar a diversidade linguística Bortoni-Ricardo (2004, p. 23) apresenta 

o termo “domínios sociais”, proveniente da sociologia, uma vez que a linguagem que 

usamos sofre influência do domínio social, ou seja, do “espaço físico onde interagimos 

e onde assumimos diferentes papéis sociais” que são construídos na interação que 

estabelecemos. É o caso, por exemplo, do domínio da sala de aula, em que o indivíduo 

exerce o papel social de professor e o outro o papel social de aluno, o que se revela 

em suas falas, expressões, gestos, formalidade do professor e outros, que definem 

ambos os papéis (BORTONI-RICARDO, 2004). 

No contexto escolar é a posição social que o professor ocupa juntamente com 

o modo como ele concebe o ensino, ou seja, suas crenças, que podem influenciar na 

sua prática e se revelar em atitudes positivas ou negativas frente às maneiras de falar 

de seus alunos, maneiras estas que na escola estão permeadas de aspectos 

linguísticos dos diversos domínios sociais (casa, amigos, igreja...) que este aluno 

participa. 

Comungamos da mesma ideia de Bortoni-Ricardo (2004, p. 26) de que o 

professor deve ter uma fala monitorada, pois é uma de suas obrigações cuidar de sua 

linguagem, porém intercalando a formalidade entre os eventos escritos e orais, dando 
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ao aluno o espaço para que este se sinta à vontade para se expressar. O que a autora 

propõe é que o professor consiga intercalar o grau de monitoramento estilístico. Sobre 

isto, Bortoni-Ricardo (2004, p. 26) em suas pesquisas observou que:  

 

Nos eventos de letramento, constatamos um alto grau de monitoração na 
linguagem do professor. Já nos eventos de oralidade, os professores se 
monitoravam menos e eram mais coloquiais. Essa forma intuitiva de 
administrar a variação em sala de aula é salutar porque dá ao aluno a 
oportunidade de participar da interação com um grau maior ou menor de 
monitoração estilística.  (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 26) 

 

Ainda sobre monitoramento estilístico Bortoni-Ricardo (2004, p. 27) cita 

diversos exemplos de situações que se desenrolam no contexto de sala de aula em 

que é possível perceber como as variações estilísticas ocorrem no processo de ensino 

e aprendizagem de Língua Portuguesa, com o grau de formalidade variando entre 

maior durante as explicações de conteúdos e menor nas conversas e organização das 

turmas. Isto também ocorre nas ações dos alunos conforme observado pela autora 

durante a análise de diálogos em sala de aula entre alunos e professores, em que se 

percebeu “uma radical mudança estilística na realização dos turnos que são 

manifestações próprias da oralidade em relação aos turnos que constituem evento de 

letramento, nos quais os alunos estão escrevendo e lendo simultaneamente”. 

O que se pretende com estas discussões é compreender o contexto que a 

sociolinguística educacional nos apresenta, de promover um ensino que considere a 

diversidade linguística do português brasileiro, fruto da variação regional que, como 

afirma Bortoni-Ricardo (2004, p. 30), “se manifesta mais na pronúncia de alguns sons, 

no ritmo, na melodia e em algumas palavras”. Somos um país plural cuja diversidade 

linguística revela a identidade do povo de cada região ou comunidade, e sendo assim 

não podemos aceitar que existam formas “corretas” e “erradas” de se expressar.  

Não existe uma forma correta de falar porque não existe um povo brasileiro 

que seja igual, cada um se revela diferente porque possui culturas diferentes, e são 

elas que nos definem. Sobre isso compartilhamos a ideia de Bortoni-Ricardo (2004, p. 

33) que diz que “toda variedade regional ou falar é, antes de tudo, um instrumento 

identitário6”. 

Ao discutir a variação linguística como processo identitário Bortoni-Ricardo 

(2004, p. 175) diz que nos dias atuais a variação linguística que antes foi vista “como 

                                                           
6 Sobre variação linguística como processo identitário ver Bortoni-Ricardo (2005) em Nós cheguemu 
na escola, e agora?: sociolinguística & educação. 
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uma ruptura da unidade do sistema” é hoje vista como “um dos principais recursos 

postos à disposição dos falantes para cumprir duas finalidades cruciais: (a) ampliar a 

eficácia de sua comunicação e (b) marcar sua identidade social”. A autora ainda 

citando Le Page (1980) afirma que: “todo ato de fala é um ato de identidade”. 

É em meio à variedade regional que problemas como o preconceito linguístico 

também se materializa, dividindo a sociedade em grupos de fala prestigiada e grupos 

de fala estigmatizados. Uma situação que, conforme já explicitado neste trabalho, é 

fortemente carregada de fatores que são históricos, políticos e socioeconômicos. Isto 

porque, existe uma tendência a valorização das classes mais favorecidas 

economicamente, que consequentemente gera valorização de sua fala em detrimento 

das classes de menor poder aquisitivo e por consequência a sua fala. Trata-se de uma 

triste realidade linguística que no contexto escolar passa a ser replicado à medida que 

o professor, embasado, muitas vezes, em suas crenças sobre o ensino, língua e 

variação, adota atitudes negativas frente às variantes encontradas em sua sala de 

aula.  

Em suas pesquisas Bortoni-Ricardo (2004) observou padrões de 

comportamento dos professores frente às situações linguísticas de variação 

apresentadas pelos alunos, como não fazer a distinção entre as “diferenças de 

dialetos e erros de decodificação na leitura” levando-o a tratá-los igualmente; “o 

professor não percebe ‘os erros de leitura’” o que segundo a autora se deve pela 

desatenção do professor ou porque não identifica a regra transgredida por a mesma 

já ter sido internalizada em seu repertório; com receio de constranger o aluno o 

professor prefere não intervir ao perceber que houve transgressão da regra padrão; e 

por último, o professor não intervém ao perceber transgressões na regra padrão, 

porém apresenta em seguida o modelo da variante padrão (BORTONI-RICARDO, 

2004, p. 38). Assim, sobre o agir dos professores frente às regras linguísticas não 

padrão, a autora afirma que “como regra geral” quase nunca ocorrem intervenções de 

correção nos eventos de oralidade dos alunos. 

É nesse contexto que o papel do professor de Língua Portuguesa, no caso 

deste trabalho o pedagogo, é delineado nos moldes da Sociolinguística Educacional, 

que envolve diversas ações e principalmente, de conhecimento sociolinguístico por 

parte desse profissional.  A primeira destas ações diz respeito à inclusão, pelo 

professor, de dois componentes em sua prática, a saber: “a identificação da diferença 

e a conscientização da diferença” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 42) que 
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acreditamos serem ações básicas e primordiais ao desenvolvimento de um ensino 

sensível as questões da variação da língua. 

Sobre o primeiro componente, Bortoni-Ricardo (2004) esclarece que a falta ou 

o desconhecimento do português oral pode levar o professor a não o perceber na fala 

do aluno e a não explicar o fenômeno de variação. O que pode tornar a 

conscientização mais difícil, visto que envolve levar o aluno a perceber as diferenças 

sem incorrer em uma prática de ensino e aprendizagem permeada de situações que 

possam constranger o aluno, e sim levá-lo a monitorar sua fala (BORTONI-RICARDO, 

2004, p. 42). Assim, cabe ao professor realizar intervenções de maneira sistemática, 

respeitando as diferenças que seus alunos apresentam. 

É no reconhecimento da diversidade no âmbito do ensino de Língua 

Portuguesa que muitos estudos sociolinguísticos vêm se debruçando ao longo dos 

tempos, um ensino bidialetal, que reconhece as diferenças como um produto das 

desigualdades sociais, mas que representa a identidade de cada brasileiro. E isto 

implica diretamente na prática do professor, que não pode mais se colocar à 

disposição do Estado como um reprodutor e disseminador de ideias que propagam e 

fortalecem atitudes discriminatórias e preconceituosas. Reconhecer a existência das 

variedades linguísticas no contexto escolar é, pois, colocá-las lado a lado, sem emitir 

juízo de valor, permitindo ao educando não somente conhecê-las, mas decidir sobre 

qual usar em determinadas situações. 

Não dá para continuar propagando um ensino que considere a língua 

homogênea porque ela não é, varia em virtude de diversos fatores socioestruturais, 

sociofuncionais e linguísticos. Além disso, mais recentemente podemos perceber que 

a língua também sofre influência das redes sociais, sobre este último fator Bortoni-

Ricardo (2004, p. 49) diz que “a rede social de um indivíduo, constituída pelas pessoas 

com quem esse indivíduo interage nos diversos domínios sociais, também é um fato 

determinante das características de seu repertório sociolinguístico”. 

São esses conhecimentos linguísticos que consideramos tão necessários 

serem conhecidos e compreendidos pelos professores, pois isso é fundamental no 

desenvolvimento de um ensino sensível às questões da língua, ou seja, que o 

professor saiba identificar e considerar os dialetos padrão e não padrão. Assim, 

entendemos que fazer da pesquisa uma ação constante em sua prática docente é 

fundamental, como também é necessário buscar conhecimento teórico e 
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metodológico em cursos e programas de treinamento que lhes permita adquirir 

conhecimentos de natureza sociolinguística.  

No contexto de um ensino de Língua Portuguesa desenvolvido na perspectiva 

da Sociolinguística Educacional proposta por Bortoni-Ricardo (2005) o que se espera 

segundo a autora é que os professores possam desenvolver a educação bidialetal em 

sala de aula de forma natural evitando assim posicionamentos negativos frente à 

diversidade linguística apresentada em sala de aula. O que só será possível se o 

professor de Língua Portuguesa estiver aberto às discussões sociolinguísticas, a 

buscar conhecimento, a refletir sobre sua prática, a identificar e repensar suas crenças 

e desenvolver um ensino que considere a heterogeneidade da língua. 

O professor é peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem 

pautado em uma pedagogia sensível à diversidade, como afirma Bortoni-Ricardo 

(2005, p. 132) “a pesquisa tem mostrado que professores sensíveis às diferenças 

sociolinguísticas e culturais desenvolvem intuitivamente estratégias interacionais em 

sala de aula que são altamente positivas”. No contexto das pesquisas de crenças 

sobre o ensino que considere as variedades linguísticas o professor também tem a 

sua importância reconhecida, visto que suas crenças podem implicar de maneira 

positiva ou negativa no ensino de língua materna. Sendo a reflexão de crenças ação 

necessária para rever e repensar as práticas de ensino que possam favorecer o 

diálogo entre o português brasileiro e a língua de maior prestígio.  

Ao discorrer sobre o terceiro princípio da Sociolinguística Educacional que 

trata da inserção das variações sociolinguísticas na sala de aula, Bortoni-Ricardo 

(2005, p. 132), citando Dettoni, em 1995, diz que as crenças culturalmente adquiridas 

pelos professores são variáveis importantes nesse processo de inserção, afirmando 

ainda que: 

 
Professores que nutrem expectativas em relação aos seus alunos 
provenientes da classe trabalhadora tendem a desenvolver estratégias de 
ratificação desses alunos. Estas estratégias, por sua vez, são facilitadoras do 
bom ajustamento do aluno à cultura escolar e favorecem a aquisição dos 
estilos monitorados da língua. (BORTONI-RICARDO; DETTONI, 2001 apud 
BORTONI-RICARDO, 2005, p. 132) 
 

Ao longo de todo exposto, observa-se o quanto o professor é importante nesse 

processo de desenvolvimento de um ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa 

que considere o modo de falar dos alunos como ponto de partida para a ampliação 

dos recursos comunicativos e da competência linguística. É ele o profissional 
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responsável por mediar esse processo fazendo com que o aluno se reconheça e 

reconheça o repertório cultural dos demais alunos como legítimo. No entanto, o 

desenvolvimento de um ensino nos moldes de uma educação bidialetal só será 

possível se este profissional, que a todo tempo estamos elencando sua importância, 

estiver aberto a mudanças e a construção de novos conhecimentos, o que perpassa 

pela reflexão de crenças, reafirmação e mudança de postura. 
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4 CRENÇAS E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A quarta unidade tratará do aprofundamento teórico do objeto de estudo desta 

pesquisa, ou seja, as crenças sobre o ensino de Língua Portuguesa. Assim buscar-

se-á apresentar os conceitos e definições de crenças discutidos por alguns teóricos 

da ciência da linguagem, bem como o conceito e definição de crenças que norteou 

todas as atividades desenvolvidas durante a pesquisa. Também discorreremos sobre 

a origem, características e possibilidades de mudanças de crenças. 

Como afirma Vitorio (2017, p. 120) as “crenças e atitudes linguísticas influem 

tanto no processo de variação e mudança linguística quanto no processo de ensino 

de Língua Portuguesa na escola”, sendo assim, é importante discutir sobre a relação 

entre crença, ensino e preconceito linguístico, o que fazemos a partir da compreensão 

de que as crenças se manifestam nas atitudes linguísticas do professor frente ao 

ensino. É pertinente ainda, discorrer sobre o percurso histórico das pesquisas sobre 

crenças, nesse sentido apresentar-se-á alguns dos estudiosos, pesquisas e 

publicações nessa área, bem como a relevância destes estudos nas práticas dos 

professores. 

 
4.1 Crença: conceitos e definições 
 

As primeiras discussões sobre crenças e atitudes linguísticas surgem em uma 

perspectiva social na década de 1960 sendo objeto de estudo não somente da 

sociolinguística, mas também da psicologia e da linguística. Na psicologia têm-se os 

primeiros estudos sobre atitudes, voltados para o objeto social compreendido como 

“uma teoria, situação, acontecimentos, língua, dialeto, grupo, pessoa, etc.” 

(BOTASSINI, 2015, p. 105). 

No âmbito dos estudos sociolinguísticos, pode-se dizer que é Bright, que em 

1964 apresentou o termo crença, se referido a este como o modo que a pessoa 

percebe o uso que faz da língua e como percebe o uso que o outro também faz. 

Observamos no artigo intitulado Introduction: The dimensions of Sociolinguistic, de 

Bright (1966, p. 20) que a diferença entre o termo crença e o termo usam constitui 

uma das sete dimensões que este autor apresenta para a Sociolinguística que, unidas 

a outras dimensões, podem ser reveladoras do objeto a ser estudado pela 

Sociolinguística.   
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5. Uma dimensão, introduzida nas discussões da UCLA pelo artigo de 
Hoenigswald, foi a diferença entre a maneira como as pessoas USAM as 
línguas e o que elas têm como CRENÇA sobre o seu próprio comportamento 
linguístico e o dos demais. O último tópico, adequadamente rotulado de 
linguística popular (folk-linguistics), tem sido motivo de atenção frequente do 
sociolinguista. Em muitas partes do mundo, por exemplo, o ponto de vista 
nativo tende a confundir “falar alto” vs. “baixo” no sentido de formal vs. 
Informal, com “alto” vs. “baixo” referindo-se ao status social do emissor. 
(BRIGHT, 1966, p. 20) 
 
 

Percebe-se que, embora vista como componente de uma das dimensões da 

Sociolinguística o termo crença já se fazia presente no estudo que definiu o papel da 

dessa subárea da Linguística, sendo compreendida como o ponto de vista que o 

indivíduo tem sobre a sua língua e também a língua do outro, o que conforme Bright 

já merecia atenção por parte do pesquisador sociolinguista. Neste trabalho, buscar-

se-á apresentar os conceitos de crenças, desde o significado “dicionarizado” desta 

palavra até a visão de alguns teóricos mais atuais. 

Ao longo das leituras realizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa 

observou-se certa complexidade quanto à compreensão e definição de crenças por 

alguns teóricos, pois evidencia-se que cada estudioso conceitua crenças a partir do 

seu campo de estudo, resultando, portanto, em uma diversidade de conceitos. Assim, 

apresentaremos alguns desses conceitos sobre crenças.  

No sentindo dicionarizado, crença pode ser entendida como “1. Fato de 

acreditar-se numa coisa ou pessoa; 2. A coisa ou pessoa em que se acredita; 3. 

Religião; 4. Convicção profunda” (DICIONÁRIO HOUAISS DA LÍNGUA 

PORTUGUESA, 2004, p. 200). “Ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma 

coisa. Fé no âmbito religioso: crença em Deus; crença nos santos. Convicção íntima; 

opinião que se adota com fé e convicção; certeza. Aquilo sobre o que se considera 

verdadeiro: crenças ideológicas. (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2019) 

Labov definiu crenças como “um conjunto uniforme de atitudes frente à 

linguagem que são partilhadas por quase todos os membros da comunidade de fala, 

seja no uso de uma forma estigmatizada ou prestigiada da língua em questão” 

(LABOV, 2008, p. 176 apud VITORIO, 2017, p. 124), Labov “relaciona crença e atitude 

linguística, dizendo ser a segunda uma manifestação da primeira” (VITORIO, 2017, p. 

124). No mesmo sentido, Mastrella (2002, p. 33 apud SILVA, 2007, p. 244) diz que 

“crenças são interpretações da realidade socialmente definidas que servem de base 

para uma ação subsequente”.  
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Observa-se que as concepções de crenças apresentadas por estes teóricos 

apresentam características semelhantes no que diz respeito à capacidade de 

influenciar as ações dos indivíduos. Tanto na primeira como na segunda definição, as 

crenças estão na base das ações do sujeito. No tocante a esta característica, Pajares 

(1992 apud Barcelos 2001, p. 73) diz que “as crenças influenciam como as pessoas 

organizam e definem suas tarefas. Em outras palavras, elas são fortes indicadores de 

como as pessoas agem”. 

Ainda sobre as características de crenças no processo e ensino e 

aprendizagem de língua, apresentamos a conceituação proposta por Kalaja, em 1995, 

citada por Barcelos (2001, p. 75) que “define crenças como construídas socialmente, 

interativas, sociais e variáveis”.  Na perspectiva de Kalaja as crenças podem ser 

modificadas, mudando “de um aluno para outro, de uma época para outra, e de um 

contexto para outro, ou até mesmo dentro de um mesmo contexto ou ocasião” 

(BARCELOS, 2001, p. 75). 

Silva e Botassini (2015, p. 69) apresentam a definição de crença pautando-se 

nos estudos etnográficos de Félix, em 1998, afirmando ser o “resultado afetivo, sendo 

composta de emoções, sentimentos, percepções, avaliações subjetivas, estados de 

espírito, lembranças de experiências pessoais, pressuposições sobre a existência de 

entidades e mundos alternativos...”. As autoras destacam que na perspectiva de Félix 

(1988 apud SILVA; BOTASSINI, 2015, p. 69) as crenças “são menos maleáveis, são 

relativamente estáticas, porque a emoção está retida na memória longa”.  

Segundo Barcelos (2001, p. 72) ainda não há uma definição uniforme para 

crenças, portanto, “elas podem ser definidas como opiniões e ideias que alunos (e 

professores) têm a respeito dos processos de ensino e aprendizagem de línguas”. 

Para exemplificar crenças, a autora cita a ideia que alguns alunos têm, de que “só se 

deve aprender uma língua estrangeira nos países onde essa língua é falada 

(BARCELOS, 1995 apud BARCELOS 2001, p. 72). 

Ao discorrer sobre o conceito de crenças Barcelos (2007, p. 113) diz que se 

trata de um conceito “tão antigo quanto a nossa existência, pois desde que o homem 

começou a pensar, ele passou a acreditar em algo”. Esta teórica adota em seu estudo 

o conceito de crença como “uma forma de pensamento, construções da realidade, 

maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências resultantes de um processo interativo de interpretação e (re) 

significação” (BARCELOS, 2007, p. 113). Nessa perspectiva, Barcelos (2007) 
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considera as crenças como dinâmicas, pois mudam no tempo e nas situações, sociais 

porque nascem da interação social e também individuais, sendo, portanto paradoxais. 

Ainda sobre o conceito de crenças no processo de aprendizagem de uma 

língua, (BARCELOS, 2004 apud Silva e Botassini, 2015, p. 69) as crenças “não são 

somente um conceito cognitivo, mas também social, porque nascem de nossas 

experiências e problemas, de nossa interação com o contexto e da nossa capacidade 

de refletir e pensar sobre o que nos cerca”. 

No Brasil, vários são os estudos que se debruçam à investigação de crenças 

e que para tanto apresentam uma conceituação para o termo, dentre eles podemos 

destacar Silva (2007, p. 243-247) que em seu estudo descreve a diversidade de 

conceitos existentes nos trabalhos desenvolvidos no país e, a partir de então, 

apresenta sua conceituação para esse termo, vejamos: 

 

Entendemos crenças no ensino/aprendizagem de línguas como ideias ou 
conjunto de ideias para as quais apresentamos graus distintos de adesão 
(conjecturas, ideias relativamente estáveis, convicção e fé). As crenças na 
teoria de ensino e aprendizagem de línguas são essas ideias que tanto 
alunos, professores e terceiros têm a respeito dos processos de 
ensino/aprendizagem de línguas e que se (re) constrói neles mediante as 
suas próprias experiências de vida e que mantêm por um certo período de 
tempo. (SILVA, 2005, p. 77) 

 

Para as discussões pretendidas neste trabalho compartilhamos da concepção 

de crenças defendida por Barcelos (2007, p. 113) e Silva (2005), por se tratar de uma 

definição mais atual, que contraria a definição de crença como algo inflexível, não 

passivo de mudanças. Isto porque, em se tratando de pesquisa que visa à 

identificação das crenças dos professores da educação básica acerca do ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa, o que se espera com este estudo 

sociolinguístico é a possibilidade de promover reflexões que caminhe para a re 

(construção) de práticas no contexto de uma pedagogia linguística que considere as 

variedades linguísticas. Acredita-se que estudos sociolinguísticos dessa natureza 

possam contribuir para a transformação das crenças nos casos em que não se 

observe uma atitude positiva do falante perante a sua língua e a do outro. Isto é 

possível se considerarmos a existência da dinamicidade das crenças, ou seja, que 

elas mudam, caso contrário, seria em vão a investigação de crenças. 
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4.2 Crenças: origem e características  
 

Conforme já discutido neste trabalho, crenças podem ser entendidas como 

aquilo em que acreditamos; opinião; pensamento; ideias; o modo como interpretamos 

nossa realidade. Crença é conhecimento (cognição), a forma como concebemos as 

coisas, por exemplo, o ensino, mas também é social, pois emerge das relações que 

estabelecemos com o meio, na interação com os outros. Assim, partindo desse 

emaranhado de definições, características e origem das crenças, buscaremos 

compreender as possibilidades de mudança de crenças.  

Entendemos que a discussão sobre a origem e mudança das crenças 

perpassa pela compreensão conceitual, pois observa-se que é no bojo das definições 

que entenderemos como as crenças se originam e se modificam. Por isso, 

elencaremos no quadro abaixo as características de crenças apresentadas por 

Barcelos (2006 apud BARCELOS, 2007, p. 114), pois na visão desta autora, tratam-

se das definições mais atuais.  

 
Quadro 05: Características das crenças por Barcelos (2006 apud BARCELOS, 2007) 

CRENÇAS SÃO: 

Dinâmicas não são estáticas, mudam em algum momento e 

contexto sempre impulsionadas por alguma 

situação, pessoa ou a partir de nossas próprias 

conclusões sobre o que lemos e ouvimos; 

Emergentes se constroem e se situam em um contexto; 

experienciais, resultam das interações entre os 

sujeitos, nas experiências, em um processo de 

significação e ressignificação; 

Mediadas podem ser usadas como regulador da 

aprendizagem e com isso resolver possíveis 

problemáticas; 

Paradoxais/contraditórias emergem da coletividade (são sociais), mas 

também partem da individualidade do sujeito; 

Relacionadas à ação de uma maneira indireta 

e complexa 

embora elas possam influenciar as ações do 

professor, nem sempre ele age conforme a sua 

crença; 

Não tão facilmente distintas do conhecimento separar crenças de conhecimento, motivação e 

estratégias de aprendizagem não é tão fácil. 

Fonte: (BARCELOS, 2006 apud BARCELOS, 2007) 
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No que se refere às concepções de crenças percebe-se, a partir de sua 

natureza social, que as elas se originam da interação entre os sujeitos dentro de um 

determinado contexto. No âmbito do ensino de línguas podemos inferir que as crenças 

dos professores podem ser resultantes da sua interação com alunos e professores ao 

longo de sua formação em curso de graduação, das suas experiências cotidianas de 

sala de aula, das práticas exitosas e não exitosas, das relações que este estabelece 

com seus alunos, ou seja, das inúmeras experiências que este profissional vivenciou 

em sua formação e prática docente. 

É o caso, por exemplo, de um professor que ao se relacionar com sua turma 

cotidianamente e observar as dificuldades apresentadas por seus alunos, passa a 

acreditar que o baixo rendimento de sua turma está ligado a pouca capacidade 

cognitiva dos mesmos, assim fundamentado nessa crença passa a desenvolver 

atividades menos complexas e que exigirão menor esforço reflexivo dos mesmos. 

Trata-se de uma crença cuja origem pode estar relacionada à interação entre 

professor e aluno, de suas experiências diárias com estes. São crenças que emergem 

na coletividade, mas também que apresentam natureza individual, pois, talvez esse 

pensamento possa não ser confirmado por outro docente que atue com estes mesmo 

alunos. Sobre isto, Silva (2005, p. 78) diz que as crenças “tem origem nas experiências 

pessoais (cf. Barcelos, 2001) e/ou coletivas, nas intuições, nos fatos, e na maioria 

vezes implícitas”. 

Em sua pesquisa sobre crenças e aglomerados de crenças sobre o ensino e 

aprendizagem de LE desenvolvido com seis alunos e um professor de Língua Inglesa, 

Silva (2005) elenca, o que ele chama de hipóteses, para a origem das crenças 

apresentadas pelos sujeitos participantes. Segundo o autor, algumas das crenças dos 

sujeitos participantes originaram das experiências quando eram alunos de escolas 

públicas ou privadas, bem como, outras crenças tiveram origem na “cultura de 

terceiros’’, que para o autor trata-se da “influência de pai, mãe, o fator propagandístico 

e/ou jornalístico” (SILVA, 2005, p. 148). 

Diante do exposto, observa-se que tais origens estão relacionadas às 

experiências coletivas que os sujeitos estabeleceram com o meio e na interação com 

pais, professores e outros em contextos diversos como escolas, casa, anúncios 

publicitários e outros, é o que afirma Santos (2002, p. 49), citando Richardson e 

Lockhardt, em 1994, “as crenças costumam ter origens diversas”.  
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4.3 As possibilidades de mudanças de crenças 
 

De acordo com Barcelos (2007, p. 1) compreender as mudanças de crenças 

se faz necessário e se interliga ao próprio papel da escola de oportunizar aos alunos 

condições para que possam transformar sua realidade, pois segundo a autora “educar 

é provocar mudanças ou criar condições para que elas aconteçam, sempre partindo 

de um lugar que, no caso, são nossas crenças a respeito do mundo que nos cerca”. 

As mudanças de crenças também se relacionam às características mais 

atuais apresentadas por Barcelos (2007), isto nos direciona a deduzir que elas podem 

mudar, uma vez que emergem das experiências e da interação, pois são sociais e 

contextuais. No entanto mudar não é algo que acontece de forma rápida, nesse 

sentido comungamos da mesma ideia de Barcelos (2007, p. 115) quando esta afirma 

que mudança gera dúvidas e incertezas, sendo, portanto, um momento de caos, já 

que passamos a questionar situações e fatos que até então considerávamos 

verdades, o que nos leva também a questionar e a enxergar como desconhecido 

coisas que até então nos soava familiar.  

Nesse contexto, a mudança ocorre não sobre aquilo que é físico, material, 

mas sobre aquilo que pensamos e sentimos. Assim, para melhor compreendermos 

como as mudanças de crenças ocorrem é necessário entendermos os fatores que 

podem contribuir ou não nesse processo, que são: “a natureza das crenças, a relação 

crença e ação e a influência dos fatores contextuais” (BARCELOS, 2007, p 117). 

Sobre isso Barcelos (2007, p. 116) nos apresenta as concepções de mudança 

na visão de teóricos como Fullan (1991), que define mudança como “transformação 

de realidades subjetivas”; Freeman (1989), que fala sobre mudança de consciência e 

não da ação; Woods, ano de 1996, que no contexto da educação diz que mudança 

nem sempre será uma nova forma de ensinar, e sim uma nova forma de pensar o 

ensino; e Simão, Caetano e Flores (2005), que diz que mudar é aprender a pensar e 

compreender a prática de maneira nova, portanto exige tempo. Barcelos (2007, p. 

117) por sua vez define mudança como: 

 

[...] um processo ‘complexo, interativo e multidimensional’, que ‘pressupõe a 
interação entre fatores pessoais e contextuais’, que ‘está intrinsicamente 
ligado à aprendizagem e ao desenvolvimento’ e inclui mudanças ao nível das 
crenças e das práticas e a articulação entre ambas (BARCELOS, 2007, p. 
117). 
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Para discorrermos sobre a natureza complexa das crenças apresentamos a 

representação da estrutura de crenças proposta por Rokeach (1968) apud Barcelos 

(2007). Observa-se na figura abaixo que as crenças se agrupam em: centrais e 

periféricas. As crenças contidas no núcleo se apresentam mais aglomeradas, 

interligadas umas com as outras, elas emergem das interações e experiências que o 

sujeito vivencia, no entanto apresentam características bem individuais, estando 

situadas no contexto das emoções. São crenças que apresentam maior resistência às 

mudanças. Isto porque mudar uma crença central implica mudar todo o sistema no 

qual ela se encontra e, como podemos observar no núcleo da figura, algumas crenças 

para serem mudadas exigirão mudanças em outras crenças a elas interligadas. 

(BARCELOS, 2007) 
 

Figura 05 - Representação da estrutura das crenças como crenças centrais e periféricas 

 
Fonte: Barcelos (2007, p. 118) 

 

De acordo com Barcelos (2007, p. 117) as crenças centrais foram chamadas 

por Dewey (1993), de “crenças de estimação, uma vez que são crenças as quais nos 

apegamos e das quais não nos desfazemos facilmente”. As crenças mais afastadas 

do núcleo, as periféricas, são menos interligadas umas com as outras, podendo-se 

inferir que são mais suscetíveis a mudança. 

Tomemos como exemplos de crenças sobre o ensino de Língua Portuguesa: 

confundir o ensino de Português com o ensino da norma padrão; acreditar que existe 

uma única forma “certa” de uso da língua; o português é difícil, por isso deve-se 

ensinar primeiro as letras, depois as sílabas, palavras, frases e textos; o trabalho com 

textos só deve acontecer depois que os alunos forem alfabetizados; crer que a função  

da escola é “consertar” a fala do aluno pois assim estará se evitando que ele escreva 

de maneira “errada”.  
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São crenças que poderíamos supor terem sido originadas nas experiências e 

interações estabelecidas pelo professor em seu processo de formação inicial 

(graduação), no exercício de sua profissão sem a qualificação necessária, nas 

experiências de outros docentes, nas suas próprias experiências no cotidiano da sala 

de aula, na cultura de terceiros, já citada anteriormente neste trabalho, nas interações 

com os alunos, enfim são inúmeras as possibilidades de origem destas crenças.  

Todas essas crenças apresentam-se interligadas uma com as outras, haja 

vista que dizem respeito a um mesmo assunto, ou seja, ensino de Língua Portuguesa, 

elas também emergem da coletividade, mas representam a crença individual do 

sujeito sobre o ensino. Nesse contexto, poderíamos então inferir que elas podem estar 

situadas no núcleo, crenças centrais, o que significa que a mudança em qualquer uma 

dessas crenças exigiria rupturas na forma de pensar o ensino, nas crenças sobre as 

concepções de ensino e língua, nas crenças sobre a forma como os alunos aprendem, 

ou seja, para que a mudança ocorra outras crenças precisam também ser alteradas. 

Isto porque: 

  
Quanto mais centrais as crenças (ou seja, incorporadas mais cedo, mais 
relacionadas com nossa emoção e identidade, e mais inter-relacionadas com 
as outras crenças), mais difícil mudá-las porque uma mudança (adição ou 
abandono de uma crença) implicaria uma mudança em todo o sistema, 
conforme afirmado por Rokeach (1968) e Woods (1996). De acordo com 
Woods, a mudança de uma crença torna-se difícil então, pois, como estão 
interconectadas umas às outras, é preciso que haja uma desconstrução de 
algumas crenças para que outras possam ser incorporadas. É preciso não só 
haver uma alternativa para ocupar o lugar dessa crença como também essa 
alternativa ser reconhecida como plausível de ocupar esse lugar nessa 
estrutura. (BARCELOS, 2007, p. 118) 
 

Apresentamos também outro modelo de mudança de crenças citado por 

Barcelos (2007, p. 119) a partir dos estudos de Posner et al, em 1992, este agora é 

pautado nos processos de assimilação e acomodação de Jean Piaget. No primeiro, 

as crenças se juntam as já existentes, ou seja, são assimiladas pelo indivíduo, já no 

segundo, o sistema passa por processo de reorganização dando espaço para 

acomodação de uma nova crença. Se considerarmos o sistema de organização de 

crenças apresentado na figura acima em que as crenças contidas no núcleo possuem 

raízes mais profundas e, portanto, mais difíceis de serem alteradas, teremos então a 

assimilação como o tipo de mudança mais recorrente, haja vista que a acomodação 

exigiria mudança mais consistente. 
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Assim, considerando a natureza complexa das crenças e os tipos de mudança 

que podem ocorrer, a questão que nos apresenta é se mudança de crença é sinônimo 

de mudança de ação? Sobre isto, citamos novamente Barcelos (2007, p. 120) que 

ancorado em Richardson, ano de 1996, ao discorrer sobre crença e ação nos 

apresenta três tipos de relações, a saber: a) causa e efeito, muda-se a crença e depois 

a ação; b) interação, crença e ação, uma influenciando na mudança da outra; c) 

hermenêutica, crença e ação podem divergir em virtude de influência do contexto. 

Do ponto de vista destes teóricos podemos inferir que as mudanças de 

crenças ocorrem, no entanto, mudá-las não implica necessariamente mudar a forma 

como agimos, pois, a mudança pode se dar em nível de pensamento e ação, de ação 

e não de pensamento ou de pensamento e não de ação. No campo educacional 

poderíamos citar como exemplo professores que desenvolvem sua prática em sala da 

aula (ação) diferente das concepções por eles defendidas (pensamento). Isto ocorre 

porque no cotidiano de sala de aula, as situações de ensino e aprendizagem podem 

levar o professor a se posicionar diferentemente de suas crenças. Segundo Barcelos 

(2007) o contexto pode influenciar de maneira significativa a mudança de crenças. 

Dentre os fatores contextuais que podem influenciar na mudança de crenças 

destacam-se a rotina de sala de aula, as expectativas dos professores quanto à 

aprendizagem dos alunos, os recursos materiais ou a escassez deles, as exigências 

impostas pelo sistema e a comunidade escolar, a realidade das salas de aula muitas 

vezes superlotadas (BARCELOS, 2007, p. 121).  

A mudança de crenças não é algo que acontece rapidamente, é um processo 

que ocorre gradativamente por meio da reflexão sobre a prática. Barcelos (2007) 

aponta diversos estudos como os de Pessoa; Sebba (2006), Pitelli (2006), Kudiess 

(2005) e Arruda e Bambirra (2006) que apontam a reflexão como condição necessária 

para mudança de crença.  

 

[...] é importante que haja espaço e oportunidade tanto para alunos quanto 
para professores para desafio e questionamento das crenças, para que assim 
possam surgir “momentos catalisadores de reflexão”, ou seja, “gatilhos 
promotores de problemas, dúvidas, ou perguntas que geram uma consciência 
da crença existente e seu possível questionamento no dizer e no fazer” 
(BARCELOS, 2006, p. 26 apud BARCELOS, 2007, p. 127). 

 

Assim, embora não seja objetivo desse trabalho investigar mudanças de 

crenças, entendemos que estudos nessa perspectiva são necessários, pois conforme 

explicitado acima, refletir sobre as possibilidades de mudanças de crenças pode 



58 
 

contribuir para reflexões e mudanças (reafirmação ou alteração) nas crenças e 

práticas dos professores no que concerne ao ensino de Língua Portuguesa. É 

importante ressaltar que mudar nem sempre será sinônimo de fazer algo novo, mas 

de se tornar consciente do que faz, reafirmar algo em que se acredita.  Ademais, 

acreditamos que é necessário estarmos abertos a novas experiências, pois como 

afirma Barcelos (2007, p. 119) a insatisfação do indivíduo quanto as suas crenças é 

fator preponderante no processo de mudança.  

 

4.4 Crenças, atitudes linguísticas e o preconceito linguístico 
 

Buscaremos neste trabalho estabelecer a relação entre crenças, atitudes 

linguísticas e o preconceito linguístico, de modo a compreender como as crenças dos 

professores podem ser reveladoras de atitudes positivas ou negativas frente ao ensino 

de Língua Portuguesa no contexto da diversidade. Isto porque acreditamos que as 

atitudes negativas podem contribuir para o fortalecimento do preconceito linguístico 

no contexto escolar.  Para tanto, discorrermos brevemente nesta seção sobre conceito 

de atitudes linguísticas, uma vez que conforme já explicitado neste trabalho, elas são 

compreendidas por Labov (2008, p. 176 apud VITORIO, 2017, p. 124) como uma 

manifestação de crenças; discorrendo também sobre como as atitudes destas se 

formam.  

Percebe-se que, assim como as crenças, estabelecer uma definição para o 

termo atitude não é algo tão fácil, porque também se observa inúmeras definições 

relacionadas a diversos contextos e pontos de vista de alguns teóricos. Sendo assim, 

discorre-se neste trabalho sobre o conceito dicionarizado de atitude, bem como as 

definições estabelecidas por alguns estudiosos. 

Iniciamos, portanto pelo conceito de atitude descrito pela psicologia, tendo em 

vista que é nessa área que surgem os primeiros estudos sobre atitudes e “as 

definições para esses termos estão voltados, inicialmente, para a perspectiva social, 

para as crenças e as atitudes referentes a um objeto social [...] que pode ser teoria, 

situação, acontecimento, língua, dialeto, grupo, pessoa etc. [...] atitude social pode ser 

usada para referir-se à atitude linguística” (SILVA E BOTASSINI, 2015, p. 68). Até 

adentrarmos as definições que se insere no contexto da Sociolinguística. 

Sobre atitudes, o dicionário online de Língua Portuguesa a define como 

“maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por 
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uma circunstância determinada; Modo que indica a posição do corpo; postura: policiais 

em atitude de combate” (DICIONÁRIO ONLINE DE LÍNGUA PORTUGUESA, 2019); 

“maneira como o corpo está posicionado; pose, postura, modo de agir. (HOUAISS, 

2004, p. 73).  

Dentro dos estudos psicológicos, quem apresenta o conceito de atitude é o 

teórico Wallace E. Lambert, precursor dos estudos sobre atitudes linguísticas, e a 

quem coube “a preocupação com os aspectos social, ideológico e cultural da 

linguagem, a partir da população, em 1967” em seu artigo A Social Psychology of 

Billingualism, no Journal of Social Issues” (BOTASSINI, 2015, p. 111).  Esse teórico 

juntamente com William B. Lambert, também estudioso da área da psicologia, 

conceitua atitude como “uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir 

a pessoas, grupos, problemas sociais ou, de modo geral, a qualquer acontecimento 

no ambiente” (LAMBERT; LAMBERT, 1975, p. 100) 

É Lambert quem desenvolveu a técnica para verificar as atitudes dos 

indivíduos frente à maneira de falar do outro. Tal técnica denominada de “falsos pares” 

consistia em colocar em análise, gravações feitas pelos falantes bilíngues. Estes 

gravavam uma mesma frase de um texto em duas línguas, e as submetia à escuta de 

análise de juízes que não sabiam que as gravações em diferentes línguas eram feitas 

pelo mesmo indivíduo. Conforme afirma Botassini (2015, p. 111) com relação à 

avaliação dos juízes: 

 
Assim, quaisquer diferenças em seus julgamentos sobre a personalidade dos 
falantes (isto é, atribuir a um falante características positivas quando ele lê o 
texto em uma língua e negativas quando ele o lê em outra língua) 
representariam atitudes estereotipadas em relação aos membros de um 
grupo etnolinguístico específico. (BOTASSINI, 2015, p. 111) 

 

No que diz respeito às atitudes no contexto da Linguística tem-se como 

exemplo, o estudo sobre o inglês falado na ilha de Martha’s Vineyard, em que Labov, 

tendo como objeto de análise a pronúncia dos ditongos /aw/ e /ay/, e ao correlacionar 

os traços linguísticos aos traços sociológicos, percebeu que as variações linguísticas 

estavam relacionadas às atitudes da população viniardenses frente a sua língua e 

àquela localidade. 

 

E o estudo da situação social da ilha permite a Labov formular seu esquema 
definitivo: ao levar em conta as atitudes dos falantes pesquisados para com 
a ilha (atitudes que ele classifica em três níveis: positivo, os que querem ficar; 
neutro, os que não tem opinião formada; negativo, os que querem ir embora), 
vê-se que quanto mais gente tem uma atitude positiva mais se centralizam os 
dois ditongos estudados (CALVET, 2002, p. 92). 
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A partir da década de 1960 é que a atitude passa a englobar os estudos 

linguísticos, passando a receber diversas conceituações de natureza linguística, tais 

como a de Giles, Ryan e Sebastian (1982, p. 7 apud BOTASSINI, 2015, p. 112) que 

define atitudes linguísticas “como qualquer índice cognitivo, afetivo ou 

comportamental de reações avaliativas, em direção às variedades diferentes de língua 

ou de seus falantes”.  

Ainda sobre os conceitos de atitude no âmbito da Sociolinguística, Silva e 

Botassini (2015) nos apresentam as definições de Moreno Fernandéz, em 1998, em 

que atitude é vista como “manifestação da atitude social dos indivíduos, distinguida 

por centrar-se e referir-se especificamente tanto à língua como ao uso que dela se faz 

em sociedade”. Apresentando também a definição de Bisinoto, em 2007, que prefere 

se referir a atitude como atitude sociolinguística, uma vez que “a atitude linguística e 

a social complementam-se na forma como os indivíduos agem e reagem” (SILVA E 

BOTASSINI, 2015, 74). 

Nota-se nos conceitos de crenças e atitudes linguísticas, que eles 

estabelecem relação, à medida que o primeiro influencia o segundo. No contexto do 

ensino de Língua portuguesa poderíamos dizer que as crenças dos professores 

podem influenciar não somente no processo de ensino e aprendizagem, como 

também nas atitudes frente à variedade linguística apresentada pelo aluno em sala de 

aula. Para melhor compreensão apresentamos na figura abaixo a relação crença e 

atitude estabelecida por López Morales (2004 apud BOTASSINI, 2015, p. 117):  

 

Figura 06 - Relação crença e atitude estabelecida por López Morales (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Botassini (2015, p. 117) 
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Observa-se na Figura 07 que crenças são maiores do que as atitudes, pois 

são constituídas de conhecimento (cognição) e afetividade que envolve pensamentos 

e emoções. As crenças podem influenciar as atitudes que, por sua vez, se 

materializam em reações positivas ou negativas. Nesse contexto, poderíamos 

relacionar as atitudes com a definição dada por Labov (2008, p. 176 apud VITORIO, 

2017, p. 124), como manifestação de crenças. 

 
Acredita-se que as crenças determinam o comportamento dos indivíduos, no 
sentido de que são elas que detêm os valores, os julgamentos, as opiniões 
que uma pessoa tem sobre os outros, sobre o mundo e sobre si mesma. 
Elementos esses carregados de informações e de sentimentos que, 
geralmente, vão produzir atitudes. (BOTASSINI, 2015, p. 117) 

 

Ao discorrer sobre o modelo de Operação Global de Ensino de Línguas’’ 

proposto por Almeida Filho, em 1993, Silva (2005, p. 95) apresenta a figura do referido 

modelo em que se observam as ações – planejamento, material, metodologia e 

avaliação - pelas quais o processo de ensino de aprendizagem de línguas se 

materializa. No entanto, o que chama atenção do autor é a importância que Almeida 

Filho atribui à abordagem (crenças), que se encontram situadas ao centro, 

movimentando todo o modelo. Silva (2005, p. 96), citando Barcelos, em 2004, diz que 

as crenças são capazes de influenciar “positivamente ou negativamente todo o 

processo de ensino/aprendizagem de uma LE”. 

O que se depreende das afirmações acima é que a pesquisa sobre crenças 

se constitui uma atividade importante uma vez que elas afetam todo o processo de 

ensino e aprendizagem de uma língua, desde o planejamento das ações, 

perpassando pela escolha dos recursos didáticos a serem utilizados, os métodos 

empregados e a forma de avaliar o ensino. Ademais, a maneira como o professor 

concebe os conceitos de língua, variação e ensino, ou seja, suas crenças, pode levá-

lo a ter atitudes positivas ou negativas frente ao ensino de Língua Portuguesa.  

Como afirma Santos (1996 apud MARQUES e BARONA, 2015, p. 3) “a atitude 

corresponde a uma avaliação positiva ou negativa do objeto analisado, enquanto que 

o conceito de crença está relacionado à existência de um objeto ou uma ideia”. As 

atitudes resultam das crenças construídas pelo falante em seu dia a dia. Daí a relação 

de influência que as crenças exercem sobre as atitudes.  

Estudos sobre crenças e atitudes têm demonstrado que crenças favoráveis à 

variação linguística têm contribuído para a construção de atitudes positivas por parte 

dos falantes sobre a língua, a língua do outro e o ensino, do mesmo modo como 
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crenças desfavoráveis a variação linguística pode contribuir para o preconceito 

linguístico. As atitudes linguísticas ou sociolinguísticas dos professores podem 

valorizar ou desvalorizar a fala dos alunos, direcionando o ensino e aprendizagem de 

língua para um contexto permeado de estigmas e preconceitos. 

Em uma pesquisa desenvolvida com dezenove informantes estudantes de 

curso de Letras, Silva e Botassini (2015, p. 61) ao identificar as crenças e a valoração 

positiva ou negativa quanto ao ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, 

observaram que as crenças dos informantes apresentavam valoração negativa frente 

ao ensino de Língua Portuguesa, o que consequentemente contribuía para a 

estigmatização da variação linguística. 

As atitudes negativas frente ao ensino de Língua Portuguesa e das variações 

linguísticas refletem e reforçam as diferenças de poder existentes na sociedade. Tais 

atitudes podem se materializar em preconceito, ou seja, conceito concebido sobre 

algo sem tê-lo analisado ou conhecido, ou materializar-se em estigma que, de acordo 

com Botassini (2015, p. 124) pode marcar “o estigmatizado para o resto da vida”. 

Ainda sobre a relação preconceito e atitudes linguísticas, Marques e Baronas (2015, 

p. 2), ao discorrer sobre crenças e atitudes linguísticas na sala de aula, afirma que “o 

preconceito linguístico constitui uma atitude extremamente redutora e limitadora da 

sociedade”. 

A discussão que ora se apresenta sobre a relação crença, atitude e 

preconceito linguístico encontra respaldo na importância dos estudos sobre crenças 

para o processo de ensino e aprendizagem, pois uma vez que é por meio da reflexão 

que as crenças podem ser mudadas, também é através da mudança de crenças que 

as atitudes podem ser revistas e alteradas. É o que afirma Marques e Baronas (2015, 

p. 3) citando Santos, em 1996, que diversos estudos linguísticos têm revelado que as 

atitudes de um sujeito podem ser mudadas se suas crenças sobre um objeto forem 

mudadas também. 

Assim, o que se espera com este trabalho é contribuir no processo de reflexão 

de professores acerca de suas concepções sobre língua, variação e ensino, que 

implique em mudanças de crenças e consequentemente mudanças de atitudes. 

Esperando-se, pois, que as atitudes positivas frente ao ensino que considere a 

heterogeneidade da língua se sobreponham as atitudes negativas que, conforme já 

demonstrando são reveladoras de preconceito, o que torna a língua um instrumento 

de exclusão social.  
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5 OS ASPECTOS METODOLÓGICOS DESTA PESQUISA  

 

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos para investigação de 

crenças, em que temos todas as atividades que foram desenvolvidas ao longo da 

pesquisa, tais como: as abordagens investigativas de crenças de professores, a 

natureza da pesquisa, a caracterização do espaço pesquisado, a descrição dos 

sujeitos da pesquisa, neste caso, professores da rede de ensino fundamental anos 

iniciais do município de Jacundá e os instrumentos empregados para a coleta dos 

dados. 

 
5.1 As abordagens investigativas de crenças de professores 
 

A abordagem empregada nesta pesquisa para investigar as crenças de 

professores de ensino fundamental anos iniciais da Rede Municipal de Jacundá, 

encontra-se ancorada no estudo de Barcelos (2001) intitulado Metodologia de 

Pesquisa das crenças sobre Aprendizagem de Línguas: Estado da Arte.  

Nele a autora supracitada não somente discorre sobre os conceitos de 

crenças e a relação entre crença-ação, já discutidos em outros de seus trabalhos, 

como também apresenta “uma revisão da metodologia dos estudos sobre crenças, a 

respeito de aprendizagem de línguas, agrupando-os em três abordagens de acordo 

com sua definição de crenças, métodos de investigação e relação entre crenças e 

ação’’ (BARCELOS, 2001, p. 72). Sendo apresentado ainda vantagens e 

desvantagens de cada abordagem, o que consideramos essencial aos pesquisadores 

que se debruçam sobre a investigação de crenças, pois auxiliar-nos na adequação da 

abordagem às finalidades de cada pesquisa. 

Ao revisar o conceito de crenças Barcelos (2001, p. 72) reafirma a 

complexidade defendida por Pajares, em 1992, de definir um conceito para crenças, 

pois é comum nos referirmos às crenças como uma infinidade de termos, o que 

segundo a autora também é muito comum em L A, em que as crenças são entendidas 

como “‘representações dos aprendizes’ (Holec, 1987), ‘filosofia de aprendizagem de 

línguas’ (Abraham & Vann, 1987), ‘conhecimento metacognitivo’ (Wenden, 1986), e 

‘cultura de aprender línguas’ (Almeida Filho, 1993; Barcelos, 1995)” (BARCELOS, 

2001, p. 72). 

Por fim, não pretendendo esgotar as possibilidades de conceituação para 

crenças, a autora conclui sua revisão destacando o potencial que as diversas 
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conceituações revelam sobre o termo crenças, no que tange ao ensino-aprendizagem 

de uma língua, pode ser entendido como opiniões e ideias dos sujeitos envolvidos 

nesse processo. Originadas nas nossas interações sociais, ou seja, das nossas 

experiências, as crenças se configuram como “pessoais, contextuais e episódicas” 

(BARCELOS, 2001, p. 73). 

Barcelos (2001, p. 71) enfatiza que os estudos que buscam investigar crenças 

não têm apresentando, até a data de publicação de seu estudo, uma revisão das 

metodologias que podem ser empregadas em uma pesquisa dessa natureza. E cita 

Kalaja, ano de 1995, como uma exceção, por propor uma abordagem para a 

investigação de crenças que as consideram como construídas na interação social e 

que, portanto, podem variar de pessoa para pessoa e situação. Isto porque em seus 

estudos Kalaja (1995 apud BARCELOS, 2001, p. 75) as crenças não podem ser vistas 

como estáticas, uma vez que elas podem sofrer modificações. 

Ao definir crenças como uma construção social que ocorre por meio das 

interações sociais e que varia de acordo com o contexto e pessoa, Kalaja (1995) 

propõe o desenvolvimento de abordagens metodológicas que consideram a relação 

linguagem e ação e que a investigação das crenças sobre a aprendizagem de uma 

segunda língua se dará a partir da análise de trechos de fala ou escrita. (KALAJA, 

1995: 196 apud BARCELOS, 2001, p. 75). Tal situação se difere da proposta de 

Barcelos (2001), que ao discorrer sobre a investigação de crenças apresenta três 

abordagens, a saber: abordagem normativa, abordagem metacognitiva e abordagem 

contextual. 

 
5.1.1 Abordagem normativa 

 
Na abordagem normativa, a investigação de crenças apresenta o mesmo 

sentido empregado por Holliday (1994), quando este atribuía à cultura a 

responsabilidade de estar exercendo influência no comportamento dos alunos em sala 

de aula. No mesmo sentido estão as crenças como responsáveis pelo comportamento 

dos indivíduos. Aqui crenças são conceituadas como opiniões. Trata-se de uma 

abordagem investigativa que ocorre por meio da aplicação de questionários do tipo 

Likert-Scale, “em que os alunos apenas dizem se concordam ou não com afirmações 

pré-estabelecidas pelos pesquisadores” (BARCELOS, 2001, p. 77), sendo o de BALLI 

(Beliefs About Language Learning Inventory), de Horwitz (1985) o mais utilizado. 
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Esse tipo de questionário recebeu diversas críticas de pesquisadores da área, 

que se relacionam às desvantagens desse tipo de abordagem, como por exemplo, as 

crenças serem descontextualizadas, revelando assim um distanciamento entre crença 

e o contexto real dos alunos. Sobre isto, Barcelos (2001, p. 77) cita os estudos de 

Sakui e Gaies, em 1999, que na tentativa de validarem os questionários por meio de 

entrevistas observaram que os alunos interpretaram os questionários de uma forma e 

descreveram suas crenças de outra nas entrevistas.  

 

5.1.2 Abordagem metacognitiva 

 

Em seus estudos Barcelos (2001, p. 79) explicita que são poucos os estudos 

sobre crenças desenvolvidos na perspectiva da abordagem metacognitiva, 

destacando como referências os teóricos “Wenden, 1987; Victori, 1992; Victori & 

Lockhart, 1995”. Nessa abordagem as crenças são resultantes da relação entre 

conhecimento cognitivo e aprendizagem, ou seja, o indivíduo é capaz de refletir sobre 

a forma como aprende uma língua e de articular suas próprias crenças. 

Na abordagem metacognitiva as crenças são, portanto, conhecimento 

metacognitivo, ou seja, o conhecimento estável, nem sempre correto, que o sujeito 

apresenta sobre o aprendizado de uma língua. Por metacognição depreende-se a 

capacidade do indivíduo de fazer uso das operações mentais, tais como: comunicar, 

perceber, memorizar, etc. para resolver situações cotidianas. Assim, essa abordagem 

se diferencia da abordagem normativa, pois no contexto do ensino de língua o sujeito 

é capaz de refletir sobre seu processo de aprendizagem. 

Nessa abordagem a investigação de crenças se dá por meio de autorrelatos 

ou entrevistas semiestruturadas em que, diferentemente da abordagem normativa, os 

participantes da pesquisa podem “refletir e falar sobre suas experiências de 

aprendizagem em entrevistas”. (BARCELOS, 2001, p. 78) 

 

5.1.3 Abordagem contextual 

 

Por último tem-se a abordagem contextual, uma perspectiva recente e 

diferente para aqueles que se dedicam à investigação de crenças. Isto porque, 

diferente das abordagens anteriores, não conceitua crenças como opinião ou 

conhecimento, mas como algo que se insere em um contexto. Nesse sentindo, 
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utilizando-se de ferramentas etnográficas “(observações com anotações de campo do 

pesquisador; entrevistas estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas; diários, 

dentre outros)” (SILVA, 2005, p. 37), a abordagem contextual tem por objetivo, inferir 

e compreender as crenças do indivíduo em determinada situação ou contexto.  

Dentre os estudos que se destacam nessa abordagem, Barcelos (2001) cita 

os trabalhos de Allen (1996), que ao investigar a influência das crenças do professor 

sobre a aprendizagem de línguas, nas crenças estabelecidas pelos alunos, 

observando “se e como os comportamentos, as estratégias e as percepções do aluno 

sobre seu próprio sucesso na aprendizagem de línguas foram afetados como 

resultado dessa influência” (BARCELOS, 2001, p. 81), concluiu que as crenças dos 

professores influenciam nas crenças dos alunos. O quadro abaixo sintetiza as 

características de cada abordagem com suas vantagens e desvantagens. 

(BARCELOS, 2001) 

 

QUADRO 06: Quadro das vantagens e desvantagens das abordagens investigativas de crenças de 
professores  

 
ABORDAGEM NORMATIVA 

ABORDAGEM 
METACOGNITIVA 

 
ABORDAGEM CONTEXTUAL 

- Crenças são opiniões. - Crenças são conhecimentos. - Crenças são específicas de 

um determinado contexto. 

- Infere crenças por meio de 

afirmações pré-definidas. 

Aplicação de questionário do 

tipo Likert-Scale. 

- Infere as crenças por meio de 

autorrelatos ou entrevistas e 

questionários 

semiestruturadas. 

- Infere as crenças através de 

afirmações e ações, tais como: 

observação em sala de aula. 

Utiliza ferramentas etnográficas 

e entrevistas.  

- As crenças são 

descontextualizadas. 

- Reconhece a relação entre 

crença e contexto. 

- Reconhece a relação entre 

crença e contexto. 

VANTAGENS VANTAGENS VANTAGENS 

- São mais adequados a um 

grande número de 

participantes. 

- As entrevistas permitem ao 

entrevistado refletir sobre suas 

experiências. 

- Definição ampla de crença 

como dinâmicas e sociais. 

- Os questionários são mais 

fáceis de tabular. 

- Valorização das crenças como 

parte do conhecimento do 

aluno. 

- Busca compreender as 

crenças dentro de um contexto 

específico. 

DESVANTAGENS DESVANTAGENS DESVANTAGENS 

- Restringe as possibilidades de 

respostas dos participantes. 

- Não analisa a relação entre 

crença e contexto. 

- São mais adequadas às 

investigações com menor 

número de participantes. 
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- Não se investiga a relação 

crença e ação. 

- Não investiga as crenças 

através das ações. 

- Estudos demandam mais 

tempo para pesquisa. 

Fonte: Barcelos (2001)  
 

É importante observar que embora no quadro acima as diferenças entre uma 

abordagem e outra sejam facilmente visualizadas, na prática talvez tais distinções 

possam não ser tão perceptíveis, como exemplo disso Barcelos (2001, p. 84) cita os 

trabalhos e Carvalho (2000) e Sakui; Gaies (1999), em que os instrumentos para 

coletas de dados são compostos por uma combinação de entrevistas e questionários 

do tipo Likert. Assim, no que concerne à delimitação da abordagem para pesquisa de 

investigação de crenças, Silva (2005, p. 39) citando Conceição, no ano de 2004, diz 

que esta deve considerar “três variáveis: os objetivos, o formato da pesquisa e o 

número de participantes”. 

Nesse sentindo, concordando com a observação de Silva (2005) a respeito 

dos aspectos a serem considerados na definição de uma abordagem investigativa, é 

que optamos nesta pesquisa pelo desenvolvimento da abordagem metacognitiva. 

Nesta abordagem, as crenças são consideradas conhecimentos, o que vai de 

encontro a concepção de crença adotada nesta pesquisa. Principalmente no que 

concerne ao caráter social das crenças, visto que a perspectiva metacognitiva 

reconhece a relação crença e contexto. 

Por fim, vale ressaltar que não ter sido considerado nesta pesquisa o 

desenvolvimento dos instrumentos de base etnográfica como: observação de aulas, 

pesquisas de campo e outros, não significa que não consideramos a relação crença e 

contexto, pois como já dito no parágrafo anterior, a abordagem metacognitiva a 

considera, porém não a analisa. As características e os instrumentos dessa 

abordagem ofereceram as condições necessárias à coleta dos dados e análise. As 

entrevistas possibilitaram aos entrevistados refletirem sobre as suas experiências. 

 
5.2 A natureza da pesquisa realizada 
 

Ao discorrer sobre as características, usos e possibilidades da pesquisa 

qualitativa Neves (1996, p. 1) diz que o contexto das pesquisas científicas é marcado 

pela presença de estudos que buscam apresentar e explicar os fenômenos através 

de números, ou seja de métodos quantitativos. Sobre isto, Moita Lopes (1994, p. 330), 

ao discutir método de pesquisa qualitativa em Linguística Aplicada, afirma que, no 
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contexto das ciências sociais, os estudos de base positivista (quantitativos) tiveram 

sempre em uma posição privilegiada e ao longo dos tempos parecem ter ignorado ou 

rejeitado outros modos de produção de conhecimento, como os de natureza 

qualitativa. 

Após anos de muitas discussões e embates nos meios acadêmicos, a 

pesquisa qualitativa surge como uma nova possibilidade investigativa. Assim, no 

desenvolvimento de pesquisas no âmbito das ciências sociais, o pesquisador dispõe 

de duas abordagens, a quantitativa e a qualitativa. São abordagens que apresentam 

características distintas que possibilitam a explicação dos fenômenos nas mais 

diversas formas, que podem ser empregadas em conjunto ou separadamente.  

Na pesquisa quantitativa os fatos e os fenômenos são compreendidos por 

meio de medidas, dados numéricos e procedimentos estatísticos, no processo de 

coleta de dados são empregados instrumentos fechados, dando-se ênfase à 

objetividade e à generalização dos dados, estando seu foco no resultado e não no 

processo. Já na pesquisa qualitativa o foco está na descrição e compreensão do 

comportamento humano, sendo empregados instrumentos abertos, o foco está na 

subjetividade e no processo.  “Uma investigação qualitativa se caracteriza por ser 

subjetiva, exploratória, indutiva e não generalizável, ao passo que uma investigação 

quantitativa, por ser objetiva, confirmatória, inferencial, dedutiva e generalizável” 

(VITORIO, 2017, p. 127). 

É importante ressaltar que a natureza da pesquisa a ser empregada apresenta 

estreita relação com os objetivos da pesquisa a ser empreendida, assim não é raro 

encontrar pesquisas que se utilizam de métodos qualitativos e quantitativos de modo 

a se complementarem. Isto porque, embora a pesquisa quantitativa se difira da 

qualitativa quanto à forma de coletar e analisar os dados, não se pode afirmar que 

elas guardam alguma relação de oposição (NEVES, 1996, p. 2). 

 
Embora possamos contrastar os métodos quantitativos e qualitativos enquanto 
associados diferentes visões da realidade, não podemos afirmar que se oponham 
ou que se excluam mutuamente como instrumentos de análise. Uma pesquisa pode 
revelar a preocupação em diagnosticar um fenômeno (descrevê-lo e interpretá-lo); 
o autor poderia também estar preocupado com explicar esse fenômeno, a partir de 
seus determinantes, isto é, as relações de nexo casual. Tais pontos de vista não se 
contrapõem; na verdade, complementam-se e podem contribuir, em um mesmo 
estudo, para um melhor entendimento do fenômeno estudado (NEVES, 1996, p. 2). 
 

Sobre a pesquisa qualitativa Ikeda (2009, p. 12) citando Bogdan e Biklen, no 

ano de 1982, apontam cinco características consideradas principais. A primeira delas 
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é o naturalismo, o pesquisador é o responsável pela coleta de dados, que ocorre em 

cenário natural; a segunda refere-se aos dados coletados, que apresentam caráter 

descritivo; a terceira trata-se do processo, que no contexto da pesquisa qualitativa, se 

sobrepõe ao resultado, sendo portanto processual; a quarta característica diz respeito 

à análise dos dados que, neste caso, é feita de forma indutiva; por último a ênfase 

dada ao significado na análise dos dados, revelando a natureza interpretativista desse 

tipo de pesquisa. 

No contexto das pesquisas que visam à investigação de crenças sobre o 

ensino, Silva (2005, p. 40) diz que a pesquisa qualitativa interpretativista tem por 

objetivo descrever e relatar por meio de interpretações e explicações as ações do 

indivíduo em um determinado contexto, citando como exemplo o contexto de sala de 

aula. Neste caso o pesquisador tenta descrever e relatar também o resultado e os 

significados das situações interativas e como os sujeitos da pesquisa compreendem 

suas próprias ações. 

Assim, considerando que esta pesquisa teve por objetivo a investigação as 

crenças dos professores sobre o ensino de Língua Portuguesa, por meio da análise 

das falas coletadas nas entrevistas, buscando compreender o explícito e o implícito, 

ou seja, a subjetividade dos sujeitos da pesquisa, optamos neste trabalho pelo 

desenvolvimento de pesquisa qualitativa de base interpretativista. Isto porque como 

diz Moita Lopes (1994, p. 332) “na visão interpretativista, o único preço a pagar é a 

subjetividade, ou melhor, a intersubjetividade, os significados que os homens, ao 

interagirem uns com os outros, constroem, destroem e reconstroem”. 

Ademais, a escolha por esse tipo de pesquisa também se justificou pela 

escolha dos instrumentos adotados por esta pesquisadora para a coleta dos dados. 

O desenvolvimento de entrevista semiestruturada mediada por questionário com 

questões abertas para coleta de dados exigiu do pesquisador total envolvimento nas 

ações para com os investigados, e nisto a pesquisa qualitativa ofereceu muitas 

contribuições, uma vez que se baseia na conversa, escuta e livre expressão dos 

entrevistados. 

 
5.3 Caracterização do ambiente de pesquisa  
 

A pesquisa foi desenvolvida com professores pertencentes à Rede Municipal 

de Ensino de Jacundá. O município de Jacundá, situa-se no sudeste do estado do 

Pará, às margens da PA 150, sua população é estimada, segundo dados do IBGE 



70 
 

(2018) em 58.457 (cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete) habitantes, 

sendo 89% da população residente no meio urbano e 11% no meio rural. Trata-se de 

um município cuja população é formada por imigrantes de diversas partes do Brasil, 

Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, 

São Paulo entre outros, o que influenciou diretamente na cultura local que, nos dias 

atuais, se materializa por meios de festejos juninos, torneios de futebol, trilhas ciclistas 

e motociclistas, romarias religiosas, feiras agropecuárias, além das lendas e histórias 

de acontecimentos jacundaenses. 

A história de formação do município pode ser compreendida a partir de dois 

momentos importantes, o antes e depois do alagamento pelas águas da UHT (Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí). No primeiro, datado em 29 de dezembro de 1961, que 

antecede a construção da UHT, os moradores da atual Jacundá viviam às margens 

do Rio Tocantins, em uma vila denominada de Jatobal; após o alagamento da referida 

vila pelas águas do Tocantins em virtude da construção da UHT, na década de 1980, 

os moradores foram transferidos para outra vila denominada de Arraias, que mais 

tarde veio a ser chamada de Jacundá, nome que designa peixes gênero Crenicichla, 

e também de um tipo de dança praticado na tribo do povo indígena Gavião 

(DOCUMENTO CURRICULAR MUNICIPAL, 2020, p. 11). 

Na economia têm-se os setores primários que representam 10,6% da 

economia, tendo por base a pecuária, com a criação de gado bovino em grande 

escala, e piscicultura; no setor secundário há as indústrias madeireiras, olarias, 

movelarias, laticínios, fábrica de ração, frigorífico, representando 14,5%; e o setor 

terciário que representa 75,4% da atividade do município, em que se inserem as 

atividades no comércio local e prestação de serviços (IBGE 2008).  

Com clima tropical úmido, característico da região amazônica, vegetação com 

floresta tropical predominante, áreas planas de grandes elevações constituindo seu 

relevo, rios e igarapés formando sua bacia hidrográfica, o município de Jacundá teve 

por muitos anos as indústrias madeireiras como principal fonte de renda, sendo que 

atualmente apresenta uma economia composta por atividades comerciais e prestação 

de serviços, pecuária, piscicultura, olarias, movelarias, fábrica de ração, frigorífico e 

poucas indústrias madeireiras. 

Na área da educação Jacundá apresenta uma rede de ensino composta por 

35 (trinta e cinco) unidades escolares, distribuídas entre cidade e campo, sendo na 

cidade: 10 (dez) instituições de educação infantil, 15 (quinze) escolas de ensino 
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fundamental anos inicias, 6 (seis) escolas de ensino fundamental anos finais e 03 

(três) escolas que oferecem a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). No 

território rural, são 15 (quinze) escolas que atendem alunos da educação infantil, 

ensino fundamental e a EJA.  

 
5.3.1 O ensino de Língua Portuguesa no município de Jacundá: o que dizem os 
indicadores nacionais de aprendizagem 
 

Ainda no que concerne à caracterização do ambiente de pesquisa 

apresentamos aqui aspectos da realidade do município de Jacundá no que diz 

respeito ao ensino de Língua Portuguesa, a partir dos dados obtidos no 

monitoramento do PNE (Plano Nacional de Educação) no portal do Observatório do 

PNE7.  

A lei do Plano Nacional de Educação vigente desde o ano de 2014 apresenta 

vinte metas para a educação brasileira. Entre elas duas metas que se inserem no 

contexto do ensino de Língua Portuguesa, voltando-se às práticas de leitura e escrita 

com vistas à promoção da alfabetização. Na Meta 05 estão dispostas estratégias para 

a alfabetização de todas as crianças até, no máximo, o final do 3º ano do ensino 

fundamental anos iniciais. Já a Meta 09 dispõe sobre as estratégias para alfabetização 

e analfabetismo funcional de jovens e adultos.  

Ao analisar as duas metas acima citadas e os dados da segunda edição da 

ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização)8, observamos que entre os anos de 2014, 

início da vigência do PNE, e 2016, o território brasileiro apresentou uma discreta 

elevação de 1,5% de estudantes do 3º ano do ensino fundamental anos iniciais no 

nível suficiente de leitura. Isto porque em 2014, o total de alunos do 3º do EF no nível 

                                                           
7 Uma plataforma online que tem por objetivo o monitoramento do Plano Nacional de Educação, 
apresentando os dados da Educação Brasileira de maneira transparente de modo a contribuir para que 
a lei do PNE seja norteadora das políticas públicas educacionais. 
8 Em 2016 foi realizada a segunda edição da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), sob 
responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
com o intuito de avaliar o nível de proficiência em escrita, leitura e matemática das crianças do 3º ano 
do Ensino Fundamental. Essa avaliação possibilita o monitoramento da meta 5 do Plano Nacional de 
Educação (PNE), que estabelece a alfabetização de todas as crianças até o final do 3º ano em 2024. 
Os alunos são divididos em quatro níveis de acordo com o desempenho obtido na ANA de leitura, 
sendo que os dois últimos, nos quais são agrupados os estudantes com as maiores notas, são 
considerados como suficientes para constatar a alfabetização em leitura dessas crianças. 
Fonte: https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/5-alfabetizacao/indicadores. 
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adequado9 de leitura era de 43,8% e 66,1% no nível de aprendizagem adequado10 em 

escrita.  

Ao analisarmos os dados pertencentes ao estado do Pará, foi possível 

perceber que entre os anos de 2014 e 2016 os estudantes paraenses do 3º ano do 

ensino fundamental anos iniciais apresentaram desempenho no ensino de Língua 

Portuguesa superior à taxa de elevação nacional que, como exposto acima, foi 

somente de 1,5%. Em 2014 era de 21,2% o total de estudantes paraenses do 3º ano 

do ensino fundamental anos iniciais em nível suficiente de leitura e em 2016, 23,6%, 

um aumento de 2,4% de anos alunos no nível suficiente.  

Nesse mesmo contexto temos o município de Jacundá, que por sua vez, 

alcançou o índice de 27,3% em 2016 de alunos no nível de proficiência suficiente de 

leitura, superando também o índice nacional de 1,5% a mais de estudantes no nível 

adequado de leitura, com 2,2% a mais de estudantes jacundaenses, entre 2014 e 

2016, no nível adequado de leitura. 

No que se refere à escrita, entre os anos de 2015 e 2016 o território brasileiro 

se manteve estável quanto à elevação dos alunos para o nível de proficiência 

suficiente em escrita. Porém não alcançou os níveis de escrita de 3,39% a cada ano 

estabelecidos pelo PNE, restando ainda 33,9% a serem alcançados até o final de 

vigência do PNE. O Pará também não demonstrou aumento significativo, apenas um 

aumento de 1,1% estando com 40,1% de alunos com nível suficiente de escrita. Diante 

desse cenário o município de Jacundá, diferentemente das taxas nacional e estadual 

que se revelaram abaixo da média, apresentou um percentual de 51% de alunos no 

nível suficiente na escrita.  

No âmbito do município de Jacundá os indicadores de leitura e escrita embora 

tenham revelado que o ensino de Língua Portuguesa nos primeiros anos do ensino 

                                                           
9 Nível adequado em leitura: “Inferir o assunto de texto de divulgação científica para crianças. Localizar 
informação explícita, situada no meio ou final do texto, em gêneros como lenda e cantiga folclórica. 
Identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em gêneros como tirinha e poema narrativo. 
Inferir relação de causa e consequência em gêneros como tirinha, anedota, fábula e texto de literatura 
infantil. Inferir sentido com base em elementos verbais e não verbais em tirinha. Reconhecer significado 
de expressão de linguagem figurada em gêneros como poema narrativo, texto de literatura infantil e 
tirinha” (BRASIL, 2017, p. 6) 
10 Em relação à escrita de palavras, os estudantes que se encontram neste nível provavelmente 
escrevem ortograficamente* palavras com diferentes estruturas silábicas. Em relação à produção de 
textos, provavelmente atendem à proposta de dar continuidade a uma narrativa, embora possam não 
contemplar todos os elementos da narrativa e/ou partes da história a ser contada. Articulam as partes 
do texto com a utilização de conectivos, recursos de substituição lexical e outros articuladores, mas 
ainda cometem desvios que comprometem parcialmente o sentido da narrativa, inclusive por não utilizar 
a pontuação ou utilizar os sinais de modo inadequado. Além disso, o texto pode apresentar alguns 
desvios ortográficos e de segmentação que não comprometem a compreensão. (BRASIL, 2017, p.13) 
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fundamental apresentou elevação superior às taxas nacional e estadual, demonstram 

que há ainda um longo caminho a ser percorrido para que se alcance resultados 

satisfatórios. Isto porque, conforme os dados apresentados, há ainda um total de 

72,7% de alunos que precisam alcançar nível de proficiência suficiente e 49% de 

alunos em nível suficiente em leitura. 

 

5.4 Os sujeitos da pesquisa 
 

5.4.1 Pedagogo: o professor de Língua Portuguesa nos anos iniciais 

 

Apresentamos como sujeito da pesquisa o pedagogo, que nas definições de 

Suba e Rezende (2012, p. 71) é o profissional com formação em pedagogia, em curso 

de graduação, que segundo o MEC (Ministério da Educação), se preocupa com os 

assuntos referentes à educação. Por meio dessa formação é conferido a ele, a 

habilitação para atuar nos segmentos da educação infantil, ensino fundamental anos 

iniciais e finais, educação de jovens e adultos, coordenação pedagógica, orientação 

educacional, supervisão escolar e gestão escolar. Inferimos, portanto, que se trata de 

um profissional cuja capacitação prevê o exercício das mais diversas funções na 

educação. 

Ainda no que concerne às atividades do pedagogo, Suba e Rezende (2012, 

p. 74) citam a Resolução do CNE/CP de 01/2006, que em seu inciso VI, traz as 

atribuições desse profissional “VI – ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, 

história, geografia, artes, educação física, de forma interdisciplinar e adequada a 

diferentes fases do desenvolvimento humano”. Pela legislação educacional vigente o 

pedagogo é o profissional responsável pelo desenvolvimento do ensino de Língua 

Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para Suba e Rezende, (2012, p. 72), devido às inúmeras possibilidades de 

atuação deste profissional, há nos curso de pedagogia uma ênfase no processo de 

aprendizagem, isso significa que todas as atividades promovidas visam à 

compreensão da “educação como prática humana e social, por isso, o pedagogo 

estuda o processo de transmissão do conteúdo da mediação cultural (ensino) [...] e o 

processo pela qual a apropriação desse conteúdo ocorre (aprendizagem)”. (SUBA E 

REZENDE, 2012, p. 72). Simionato e Spessatto (2009, p. 1095) afirmam que 

“sabemos que o tempo para a formação linguística desses educadores é 
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extremamente exíguo, aliado a um currículo que pouco contempla as questões da 

língua”.  

Esse contexto ensejou a escolha do pedagogo para o desenvolvimento desta 

pesquisa. Visto que, indagamo-nos se há na formação do pedagogo espaço para a 

compreensão da variação linguística como preconiza a Sociolinguística Educacional 

e, como uma formação que não atenda a essa compreensão pode levar a 

preconceitos linguísticos e falta de intervenção pedagógica apropriada, não 

discriminatória? Quais suas crenças sobre língua, variação e ensino? 

Em seus estudos Simionato e Spessatto (2009), ao indagarem os estudantes 

do curso de pedagogia, se eles se sentem preparados para atuar na docência do 

ensino de língua materna, obtiveram como resposta, em sua grande maioria, que não 

se sentem preparados para o ensino de Língua Portuguesa. Até mesmo aqueles que 

já atuavam em sala de aula não sentiam preparados. Isso revela o quanto pode ser 

importante compreender as crenças do pedagogo, haja vista que elas podem estar 

fundamentando toda essa insegurança apresentada pelas autoras. 

As autoras ainda apresentaram um leque de justificativas expressas pelos 

participantes da pesquisa do porquê não se sentirem preparados para o ensino de 

Língua Portuguesa. Em uma delas os pedagogos pesquisados mencionaram “a falta 

do domínio linguístico para poderem propor atividades de linguagem oral e escrita aos 

seus alunos” (SIMIONATO, SPESSATTO, 2009, p. 1098). São justificativas que, se 

fossemos analisar do ponto de vista dos estudos linguísticos sobre crenças, poderiam 

ser reveladoras de crenças desses entrevistados.  

Ao expressar seu ponto visto sobre a docência no ensino de Língua 

Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental pelo pedagogo, Simionato e 

Spessatto (2009, p. 1101) compartilham da ideia de que a escola precisa “dispor de 

educadores que tenham domínio e saibam manejar os instrumentos linguísticos e 

pedagógicos, sejam eles, pedagogos ou não”, o que consideramos importante. No 

entanto, não pretendemos nesta pesquisa entrar no mérito dessa discussão acerca 

de qual profissional deve atuar no ensino de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais, 

apenas apresentamos todo esse contexto para justificar o motivo pelo qual 

escolhemos esse profissional para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Assim, investigaremos as crenças dos pedagogos sobre o ensino de língua 

materna porque são eles os responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem 

de Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental, porque esses 
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profissionais também são chamados à missão de formar a consciência linguística de 

seus alunos e de disseminar os discursos sobre a língua, mesmo que sua formação 

inicial pouco contemple as questões relativas a conhecimentos linguísticos. 

 

5.4.2 O perfil dos entrevistados 

 

Neste trabalho por nos referiremos aos docentes que participaram da 

pesquisa como sujeitos da pesquisa ou entrevistados, visto que acreditamos são 

essas definições que melhor representam a contribuição que estes profissionais 

ofereceram a esta pesquisadora. Entendemos que os dados obtidos durante as 

entrevistas não são meras informações obtidas em uma relação mecânica e 

distanciada entre pesquisador e pesquisador, tratam-se de relatos de experiência que 

emergem da vivência profissional e pessoal da cada docente e que são captadas pelo 

aplicativo de gravação do entrevistador através da relação de interação que ambos os 

envolvidos na pesquisa estabelecem entre si. 

 
O termo tradicional na linguística e na antropologia é informante. No entanto, 
esse termo vem sofrendo muitas críticas porque não reflete o relacionamento 
complexo e sobretudo colaborativo que frequentemente se estabelece entre 
os pesquisadores e os falantes da língua. Propostas terminológicas 
alternativas incluem consultor, entrevistado, fonte, sujeito, assistente e 
copesquisador. (BAGNO, 2017, p. 203) 

 

Para a escolha dos entrevistados foram estabelecidos alguns critérios, tais 

como, ser professor atuante nos anos iniciais do ensino fundamental, ter como 

formação inicial graduação em pedagogia e, por último, o critério de tempo de atuação 

neste segmento. Desse modo, participaram 03 (três) docentes com maior tempo de 

exercício da docência e 02 (dois) professores com menor tempo atuação conforme 

consta em documentação expedida pelo Setor de Recursos Humanos da Secretaria 

Municipal de Educação do Município de Jacundá. Totalizando 05 (cinco) 

entrevistados. Na tabela abaixo apresentamos o perfil social dos entrevistados 

delineado a partir da aplicação da ficha de informante. Com o objetivo de resguardar 

as identidades dos sujeitos da pesquisa optamos por representá-los por códigos, 

sendo P (pedagogo), A (atuante), F (feminino) seguido de numeração.  
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Quadro 07 - Perfil social dos sujeitos da pesquisa 

Sujeitos da 
pesquisa 

Formação Acadêmica Idade 
Tempo de 

exercício da 
docência 

Turma que 
atuou em 2020 

 

PAF1 

 Graduação em Pedagogia. 
 Pós-graduação em Gestão, 

Supervisão e Orientação 
escolar 

54 anos 34 anos 1º ano 

 

PAF2 

 Graduação em Pedagogia 
 Pós-graduação em Gestão, 

Supervisão e Orientação 
escolar 

46 anos 20 anos 3º ano 

 

PAF3 

 Graduação em Pedagogia 
 Pós-graduação em 

Psicopedagogia 
Educacional 

40 anos 19 anos 5º ano 

 

PAF4 

 Graduação em Pedagogia. 
 Graduação em Letras. 
 Pós-graduação em 

Alfabetização e 
Letramento. 

39 anos 3 anos 3º ano 

 

PAF5 

 Graduação em Pedagogia. 
 Pós-graduação em 

Psicopedagogia clínica e 
institucional. 

23 anos 
2 anos e 6 

meses 
1º ano 

Fonte: Dados da Autora (2021) 

 

Observa-se na tabela acima que não fizeram parte da pesquisa docente do 

sexo masculino, visto que não foi possível evidenciar docentes que se enquadrassem 

nos critérios definidos pela pesquisadora. Desse modo, participaram da pesquisa 

somente docentes do sexo feminino, todas com graduação em pedagogia, pós-

graduação em áreas da educação e atuantes nos anos iniciais do ensino fundamental 

na Rede Pública de Ensino de Jacundá. 

Ademais, mediante a aplicação da ficha do informante foi possível também 

observar algumas questões relativas ao perfil social dos sujeitos da pesquisa e que 

se interligam ao aprimoramento da prática docente, ao ensino de Língua Portuguesa 

e as práticas de letramento social.  Evidenciamos, por exemplo, que a participação 

nos principais programas de formação continuada ofertados pelo governo, tais como  

PROFA (Programa de Formação de Professores Alfabetizadores), Pró-letramento 

Alfabetização e Linguagem e PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa), voltados às práticas de leitura, escrita e produção textual, foi de 100% entre 

as professoras que possuem mais anos de exercício da docência (PAF1, PAF2, 

PAF3), enquanto que as professoras com dois ou mais anos de exercício da profissão 

(PAF3 e PAF5) não se evidenciou a participação nos referidos programas de formação 

continuada. 
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Quadro 08 -  Frequência de leitura dos sujeitos da pesquisa 

SUJEITO Jornais Revistas Livros Livros lidos 
em 2020 

PAF1 Às vezes Às vezes Às vezes 2 

PAF2 Às vezes Às vezes Às vezes 3 

PAF3 Às vezes Às vezes Às vezes 0 

PAF4 Nunca Nunca Semanalmente 6 

PAF5 Nunca Nunca Semanalmente 11 

Fonte: Dados da Autora (2021) 
 
 

Outro ponto levantando no perfil social dos entrevistados diz respeito ao perfil 

leitor, em que analisando quantitativamente temos 80% de docentes leitores versus 

20% docentes não leitores, o que se assemelha ao resultado do perfil professor leitor 

84% versus 16% não leitor apresenta pela quarta edição da pesquisa Retratos da 

Leitura no Brasil (2016, p. 83).  

Analisando de outro ângulo e considerando as definições de leitor e não leitor 

da quarta edição da pesquisa acima citada, em que se entende por leitor a pessoa 

que nos últimos três meses leu, pelo menos, um livro e não leitor a pessoa que nos 

últimos três meses não leu nenhum livro, teremos entre os cincos entrevistados 

apenas (PAF3) pode ser considerado não leitor. Os demais (PAF1, PAF2, PAF4 e 

PAF5) se enquadram no perfil leitor, por terem nos últimos três meses lido 2, 3, 6 e 11 

livros, respectivamente. 

Consideramos importante apresentar a motivação para ler um livro 

evidenciado nas informações dos livros lidos pelos sujeitos da pesquisa, pois cada um 

apresentou um motivo específico para as leituras escolhidas. Assim, considerando as 

motivações para leitura apresentado pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(2016, p. 23) temos: (PAF1) foi motivo por gosto pessoal, (PAF2) por motivos 

religiosos, (PAF4) conhecimento geral com livros voltados a área do direito 

constitucional e (PAF5) por exigência da faculdade no curso de pós-graduação.   

Por fim, temos entre os entrevistados um grupo (PAF1, PAF2 e PAF3) que 

não apresentam o hábito de leitura como uma prática constante, pois informaram que 

leem jornais, livros e revistas às vezes. Bem como, o grupo (PAF4 e PAF5) que 

embora leiam livros semanalmente, nunca lê jornais e revistas. Esta realidade nos 

chama a atenção pelo fato de se tratar de professores que, em sua prática diária, 

precisam despertar em seus alunos o gosto pela leitura e produção textual dos mais 

diversos genros textuais. 
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5.5 Dos instrumentos empregados para a coleta dos dados 
 

Em virtude do contexto pandêmico pelo qual passa o mundo, o primeiro 

contato com os referidos professores foi estabelecido via ligação telefônica em que foi 

feito o convite para participação na pesquisa e breve explicação das metodologias a 

serem empregadas, tais como, aplicação da ficha do informante (Ver apêndice A) e 

desenvolvimento da entrevista por meio de questionário com perguntas abertas (Ver 

apêndice B). 

Após isto, e mediante o aceite de cada participante, mantivemos contato via 

aplicativo de mensagens (WhatsApp) para ajustarmos questões relativas ao dia, 

horário e local da entrevista, ficando definido em todos os casos o próprio ambiente 

escolar de trabalho do entrevistado, em horários de menor fluxo de pessoas. Com 

exceção de um dos entrevistados que sugeriu que a entrevista fosse realizada fora do 

ambiente escolar, em seu segundo local de trabalho, que no caso se tratava de um 

ambiente comercial. 

No dia de cada entrevista foi realizada a leitura do TCLE (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - Cessão de Direitos Autorais) (Ver apêndice C), 

que consta nos anexos, apresentando o título da pesquisa, o objetivo principal, os 

critérios utilizados para seleção dos entrevistados e os procedimentos metodológicos 

que seriam empregados para a coleta dos dados. Além disso, os sujeitos foram 

informados sobre a ausência de custos e de vantagens provenientes da pesquisa, 

bem como do rigor no tratamento dos dados coletados, resguardando sigilo da 

identidade dos informantes e utilização dos dados coletados somente para os fins a 

que se destina a pesquisa. Por fim, coube ao entrevistado, ciente das informações 

contidas no TCLE, o consentimento da sua participação voluntária na pesquisa, por 

meio da assinatura da cessão de direitos autorais. 

Inicialmente foi aplicada ficha do informante, adaptada do Atlas Linguístico do 

Brasil11, para levantamento de dados que permitissem construir o perfil social do 

entrevistado. Sabemos que fatores externos à língua tal como: sexo, idade, contexto 

social, nível de escolaridade podem influenciar no surgimento de variáveis, desse 

                                                           
11 O Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) ganhou forma no final de 1996, no Seminário 
Caminhos e perspectivas para a Geolinguística no Brasil” e se constitui-se como um projeto de caráter 
nacional, que apresenta diversos objetivos, sendo o primeiro deles “descrever a realidade linguística 
do Brasil, no que tange à língua portuguesa, com enfoque na identificação das diferenças diatópicas 
(fônicas, morfossintáticas, léxico-semânticas e prosódicas) consideradas na perspectiva da 
Geolinguística” (COMITÊ NACIONAL DO PROJETO ALiB, 2001, p. 7) 
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modo acreditamos que tais fatores podem contribuir na investigação de crenças dos 

sujeitos da pesquisa.  

Além disso, Silva (2003, p. 126) ao discorrer sobre o uso da referida ficha, 

afirma que ela, ao proporcionar um contato antes da entrevista “quebrará o gelo do 

informante, familiarizando-o com o gravador. Outra vantagem ainda, [...], é poder 

melhor conduzir a entrevista propriamente dita, já que se torna possível saber sobre 

seus interesses para melhor dirigir a conversa”.  

Considerando que esta pesquisa se insere no contexto de abordagem 

metacognitiva, os instrumentos empregados na coleta de dados dizem respeito à 

referida abordagem, tendo sido eles: questionário com questões abertas e entrevistas 

semiestruturadas. Sobre o uso de questionários e entrevistas semiestruturadas para 

coleta de dados Silva (2005, p. 49) a citar Erickson (1984) diz que estes instrumentos 

se constituem em “importantes fontes de aquisição de dados” sendo amplamente 

utilizados e apresentando inúmeras vantagens aos pesquisadores que buscam 

investigar as crenças de professores e alunos. 

Ainda sobre o desenvolvimento de entrevistas Silva (2005, p. 39), citando 

Barcelos (2001), diz que se trata talvez do instrumento mais conhecido para coleta de 

registros. Barcelos (2001, p. 80) por sua vez afirma que “através do uso de entrevistas, 

os alunos têm a oportunidade de elaborar e refletir sobre suas experiências”. No 

mesmo sentido, Marconi e Lakatos (2017, p. 213) apresentam “a entrevista como o 

instrumento por excelência da investigação social” do ponto de vista de alguns 

teóricos. Acreditamos que o uso de entrevista foi o que melhor se adequou ao objetivo 

desta pesquisa, uma vez que se tratou do “encontro entre duas pessoas, a fim de que 

uma delas, mediante conversação, obtenha informações a respeito de determinado 

assunto” (MARCONI E LAKATOS, 2017, p. 213).  

Segundo Marconi; Lakatos (2017, p. 214-215) os tipos de entrevista podem 

variar de acordo com a pretensão do pesquisador e objetivo da pesquisa. Desse 

modo, elas podem ser estruturadas que apresentam perguntas previamente 

estabelecidas pelo pesquisador, que não tem liberdade para fazer adaptações, 

alterações na ordem ou acréscimos de outras perguntas; ou entrevistas não 

estruturadas, em que ocorre o contrário e o entrevistado têm liberdade para alterar o 

roteiro das questões. 

As entrevistas realizadas no desenvolvimento dessa pesquisa se situaram 

entre os dois tipos de entrevista apresentados acima, sendo, portanto, 
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semiestruturada, mediada por um questionário contendo questões abertas, que dão 

ao pesquisador maior liberdade para fazer as intervenções que possam favorecer a 

comunicação entre ele e o entrevistado.  

É importante ressaltar que, embora houvesse um questionário com perguntas 

que pudessem instigar os entrevistados a discorrerem sobre sua prática no ensino de 

Língua Portuguesa e deixar transparecer suas crenças, em algumas questões foi 

necessário explicar, em outras palavras, o que estava sendo perguntando. Bem como, 

exemplificar, em alguns casos, para que o entrevistado pudesse melhor compreender 

o que lhe estava perguntando. 

Sobre o uso de questionário com questões abertas para pesquisas sobre 

crenças linguísticas e intervenção do pesquisador durante o desenvolvimento da 

pesquisa Silva e Botassini (2015, p. 74) afirmam que “as questões abertas privilegiam 

descrições, comparações, declarações, comentários, enfim, permitem aos 

informantes emitir as respostas que julgam mais adequadas”. O questionário 

produzido para nortear as entrevistas foi elaborado a partir das leituras prévias de 

estudos de Marcos e Baronas (2015); Silva e Botassini (2015) e Vitorio (2017), com 

um total de 3 (treze) questões.  

De maneira geral, o que se esperava com o desenvolvimento de entrevistas 

semiestruturadas mediadas por um questionário com perguntas abertas era analisar 

qualitativamente as falas gravadas dos entrevistados, o que foi explícito e também 

implícito no discurso, para identificar suas crenças sobre o ensino de Língua 

Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental.  

O desenvolvimento das entrevistas gravadas ocorreu em um período de duas 

semanas. Após isto, passamos então para a fase de transcrições dos áudios 

gravados, em que adotamos os mecanismos de escuta e reprodução escrita das falas 

dos sujeitos da pesquisa. Empregamos algumas convenções gráficas para 

representar os aspectos da linguagem não verbal, tais como as pausas, expressões 

involuntárias e outros relativos ao processo de interação entre os pesquisados e o 

entrevistado. Por fim, a análise dos dados, cujos resultados serão discutidos e 

apresentados no próximo capítulo deste trabalho.  
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6 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 
 

Nesta seção discutiremos os resultados da análise dos dados coletados a 

partir das entrevistas mediadas por questões abertas. Foram identificadas crenças 

sobre o ensino de Língua Portuguesa que perpassam pelas concepções de língua, 

ensino, aprendizagem e variação linguística. São crenças que se entrelaçam, haja 

vista que se situam no contexto do processo de ensino e aprendizagem de Língua 

Portuguesa, e que serão discutidas a partir dos fundamentos teóricos que embasam 

esta pesquisa.   

Considerando a natureza complexa das crenças, utilizaremos uma 

representação da estrutura das crenças semelhante a proposta por Rokeach, em 1968 

(BARCELOS, 2007), para apresentar e classificar em centrais e periféricas as crenças 

dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal de 

Jacundá.  

Assim, nas representações abaixo veremos um conjunto de crenças sempre 

composto por um núcleo, que abriga uma crença central que, conforme Barcelos 

(2007, p. 117) dificilmente o entrevistado irá se desfazer dela; e crenças periféricas 

situadas ao redor do núcleo que, afastadas uma das outras, podem ser mais 

suscetíveis às mudanças. Por fim, buscaremos ao longo de capítulo discutir as 

crenças a partir dos fundamentos teóricos que embasam esta pesquisa e outros 

teóricos que se fizeram necessário à medida que as crenças foram sendo 

identificadas.   

  

6.1 Crença: Português é a língua mais difícil que existe no mundo inteiro 
 

Ao questionarmos os entrevistados sobre o que significa saber Língua 

Portuguesa? (Questão 1); Você encontra dificuldades para ensinar a Língua 

Portuguesa? Quais? Como isso se relaciona com sua formação acadêmica? (Questão 

5); O que significa ser alfabetizado? (Questão 7); O que a criança tem de aprender de 

Língua Portuguesa nos anos iniciais? (Questão 8); Em sua opinião, você acha que o 

Português é uma língua difícil de ser ensinada e aprendida? (Questão 12); obtivemos 

respostas que, ao serem analisadas, nos levaram a primeira representação de 

crenças desse trabalho, representada na figura abaixo. 
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Figura 07 – Primeira representação de Crenças: Português é a língua mais difícil que existe no mundo 
inteiro 

  

Fonte: Dados da autora (2021) 
 

Como crença central temos a frase de PAF4 que considera o “Português a 

língua mais difícil que existe no mundo inteiro”, expressa pelas palavras empregadas 

na formação da frase, que expressam o quão essa língua é difícil na visão do 

entrevistado. Pois, não se trata apenas entender a língua portuguesa como uma 

língua difícil, mas como a mais difícil que existe no mundo inteiro, conforme a visão 

pela qual se supõe haver uma hierarquia do mais fácil para o mais difícil no tocante 

às línguas.  

Classificamos esta crença como central tendo em vista que é uma crença 

bastante difundida tanto entre professores, alunos e até na sociedade e, 

principalmente, por ser a tese mais ampla e geral da qual derivam as demais 

assertivas (crenças periféricas). A prevalência dela no relato do entrevistado, a 

despeito da formação acadêmica em cursos de pedagogia e letras, mostra a força de 

uma concepção enraizada na tradição e no senso comum sobre saber a língua, 

distante da teorização sobre língua recebida neste último curso, o que nos leva a crer 

que dificilmente será modificada. Podendo ser considerada uma “crença de 

estimação” (DEWEY,1993 apud BARCELOS, 2007, p. 117), visto que nela se 

ancoram as demais justificativas dos professores para as dificuldades encontradas no 

processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa.  

"Português 
a língua 

mais difícil 
que existe 
no mundo 
inteiro".

PAF4

A Língua 
Portuguesa é 
muito ampla.

PAF5 

Língua muito 
complicada.

PAF3

Ortografia é 
um 

problemão.

PAF2

Eu não acho 
o português 

fácil.

PAF1
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Ao tentar justificar o porquê de considerar o Português como a língua mais 

difícil do mundo PAF4 diz que se trata de uma língua composta por regras que não se 

sabe para quê e porque existem, conforme se verifica na seguinte afirmação da 

entrevistada “tem acentos que a gente não sabe porque eles estão ali, mas tem que 

colocar”. Note-se que em sua resposta o entrevistado identifica língua com sua 

modalidade escrita da língua e a concepção de regra não é a de inerente ao 

funcionamento de toda e qualquer língua como sistema, mas é a de regra estabelecida 

pela gramática normativa para essa modalidade, especialmente no que tange à 

ortografia.  

Observamos aqui uma relação que é ainda muito confusa para muitos 

docentes no ensino de Língua Portuguesa, a de compreensão da língua como um 

sistema vivo e mutável de regras aprendidas e internalizadas pelo indivíduo em suas 

relações, que lhes permite participar de diversas situações comunicativas, e não 

apenas como um conjunto de regras ortográficas e gramaticais que caracterizam a 

variedade padrão da língua. 

A falta desta compreensão sustenta uma ideia bastante comum, a do certo e 

errado na língua, que são normalmente associadas à escrita e à ortografia, sendo 

essa um alvo de muita vigilância e coerção na escola e na sociedade como um todo. 

Aqui residem duas das principais preocupações da Sociolinguística Educacional, 

explicar sistematicamente que os chamados “erros” não tem de fato quaisquer relação 

com a linguística, bem como fornecer instrumentos que permitam ao docente fazer 

análise das variedades linguísticas dos alunos no sentido de compreender as suas 

regras de funcionalidade.  

Os erros são na verdade (pseudos) conceitos (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 

8), definidos, como diz Mesthrie et al (2000, p. 9), quase sempre por critérios 

sociopolíticos, em grupos sociais que, dominando o conhecimento da variante culta, 

a utilizam como mecanismo de avaliação e discriminação social. Assim, não podemos 

falar em “erro” no contexto do ensino e aprendizagem de língua materna, mas sim em 

“formas diferentes de usar os recursos potencialmente presentes na própria língua” 

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 8). 

Citamos o enxugamento das marcas de plural ao longo do sintagma nominal 

em “muitos menino”, que se analisados apenas com base na gramática normativa será 

considerado “erro”; no entanto se o professor possuir conhecimentos de natureza 

sociolinguística entenderá que não se trata de um “erro” de concordância de número, 
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mas de uma regra existente no português não-padrão, que consiste na economia na 

marca indicadora do plural (BAGNO, 2006, p. 52). Este é só um exemplo, entre tantos, 

que comprovam que “os chamados ‘erros’ que nossos alunos cometem têm 

explicação no próprio sistema e processo evolutivo da língua. Portanto, podem ser 

previstos e trabalhados com uma abordagem sistêmica” (BORTONI-RICARDO, 2004, 

p. 9). 

Outra questão acerca do domínio da variante padrão pelos docentes 

relaciona-se ao desenvolvimento de uma pedagogia sensível a questões da 

heterogeneidade da língua em uma perspectiva de educação bidialetal conforme 

vemos em Bortoni-Ricardo (2005). Aqui subentendemos a necessidade de domínio, 

por parte do docente, da variante padrão e o reconhecimento das variantes não 

padrão, para que se possa conduzir de maneira sistemática e consciente o processo 

de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. Pois, como afirma Bortoni-Ricardo 

(2004, p. 9):  

 

[...] cabe a escola levar os alunos a se apoderar também das regras 
linguísticas que gozam de prestígio, a enriquecer o seu repertório linguístico, 
de modo a permitir a eles o acesso pleno à maior gama possível de recursos 
para que possam adquirir uma competência comunicativa cada vez mais 
ampla e diversificada – sem que nada disso implique a desvalorização de sua 
própria variedade linguística, adquirida nas relações sociais e dentro de sua 
comunidade (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 9). 

  

Contudo, no que concerne ao fato do entrevistado expressar claramente que 

desconhece o porquê da existência das regras de acentuação das palavras, trazemos 

as reflexões de Suba e Rezende (2012), já citadas anteriormente neste trabalho, de 

que o processo de formação dos pedagogos encontra-se direcionado mais 

especificamente as questões de ensinar e aprender do que as questões específicas 

da língua, o que talvez possa justificar frases como a de PAF4. No entanto, 

concordamos com Sousa (2007, p. 5) quando diz que: 

  

Assim, dominar os conceitos linguísticos com os quais vai trabalhar é 
necessário ao professor que educa em língua materna, principalmente ao 
professor alfabetizador, porém, de modo geral, os cursos de formação de 
professores para os anos iniciais de escolarização não têm contemplado em 
seus currículos uma formação linguística mais aprofundada (SOUSA, 2007, 
p. 5). 
 

De modo geral, a crença de que o Português é uma língua difícil se faz 

presente no relato desde PAF1 com seus trinta e quatro anos de exercício da 
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docência, quanto no relato de PAF5 com seus pouco mais de dois anos de prática 

docente. Todos os entrevistados com seus muitos anos e/ou poucos anos de 

profissão, bem como graduações, pós-graduação e cursos de formação continuada, 

compartilham da mesma crença em relação ao ensino e aprendizagem da língua 

materna.  

Atreladas a essa crença central de que a Língua Portuguesa é difícil existe 

também crenças periféricas, que representam uma visão mais individualizada de cada 

docente sobre o que significa a Língua Portuguesa. Trata-se de crenças que se 

apresentam em alguns casos com menos conexões e se diferenciam e se manifestam 

por exemplo em frases e adjetivos empregados pelos entrevistados. 

 
(1) (PAF1) - “Eu não acho o português fácil. Por que ele tem dois tipos de 

interpretação, na escrita, e quando você tá trabalhando, quando você tá lendo, 

quando você tá fora da sala de aula, e quando você tá em outro qualquer 

lugar...”  

   
É o que vemos, por exemplo, na primeira frase, em que observamos que a 

dificuldade no ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa está relacionada ao 

conflito da escrita x fala, que, embora não muito claro quanto ao que se quer dizer, 

nós entendemos ser em relação aos diferentes contextos de uso, mencionado por 

PAF1. Isto porque, embora, reconheça os diferentes contextos de uso da língua, 

conforme se verifica na frase inicial acima, o entrevistado acredita na existência de 

uma única língua correta.  

E assim, por não considerar os dialetos dos alunos como legítimos e 

identitários, o docente acaba os entendendo como dificultadores do ensino e 

aprendizagem de língua materna, acreditando, por exemplo, que a forma como os 

alunos falam têm os impedido de grafar a forma correta das palavras. Nesse contexto, 

conforme veremos na frase abaixo, acabam então tentando ensinar o aluno a falar, 

como se ele já não soubesse, crendo que desse modo estará o ensinando a escrever.  

 

(2) (PAF1) O paraense fala puxando né. Os maranhenses já fala de outra 

forma, então, isso ai também , é uma coisa que  na sala de aula ::: que na sala 

de aula é::: a gente sente dificuldade né, porque:: as vezes tem um aluno, 

esse ano eu tive um aluno  que ele fala [’]   {consoante vibrante retroflexo 

(às vezes chamado de r “caipira”)},  aí eu falo pra ele é [’] {consoante 
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fricativa glotal surda (na escrita seria a pronúncia de carro, no nosso falar}, aí 

ele continua falando  [’]. Aí, é a fala dele, ele nunca vai falar [’], 

porque fala [’]. Só que eu falo pra ele, olha [’] não, não;::, o R cê 

não vai colocar o R {errezinho} que treme a língua (segmento de texto 

inaudível) escreve cor:::-ta. 

 

Observamos no entrevistado um caminho inverso ao proposto pela 

Sociolinguística, que seria o de acolher as variedades estigmatizadas conjuntamente 

com o ensino da norma padrão, em eventos de letramento (escrita) e eventos de 

oralidade cuja influência da língua escrita não ocorra diretamente (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 62). De modo que, ao longo do processo de escolarização o aluno 

não só possa se apropriar da variante de maior prestígio, como também desenvolver 

as habilidades de monitoramento da sua fala para adequação nas diversas situações 

de uso. 

Como afirma Bortoni-Ricardo (2005, p. 182) “e na área da linguagem 

monitorada que a ação das agências de planejamento linguístico encontra êxito”. Para 

a autora a escola deve se preocupar em influenciar os estilos mais monitorados e 

formais da língua e não somente o dialeto vernáculo dos alunos conforme 

exemplificado na frase acima, em que a docente demonstra claramente preocupação 

em corrigir a fala do aluno como forma de ensiná-lo a escrever corretamente a 

palavras corta. 

Evidenciamos na relação fala x escrita que a ideia que os entrevistados têm é 

a de que se trata de formas iguais, porém expressas por meios diferentes. Sobre isto, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, em 1997, já sinalizavam 

apara a necessidade de romper algumas crenças quanto à aprendizagem da escrita, 

tais como: “o de que existe uma única 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” (BRASIL, 1997, p. 26). 

No entanto, passados vinte e quatro anos desde a publicação desse documento 

norteador, como vemos essas crenças ainda fazem presentes nas concepções e 

práticas dos docentes. 

 

(3) (PAF2) - “...porque a Língua Portuguesa não pode dizer que ela é simples 

porque não é :: ela é complexa.” 
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(4) (PAF2) - “E tem a questão da ortografia, ortografia é um problemão, não 

só para os alunos de séries iniciais, mas tem adulto...”. 

 

Vale notar na terceira frase a ênfase à Língua Portuguesa como língua 

complexa, em comparação com outras não ditas, mas pressupostas, entretanto, sabe-

se que todas as línguas são complexas, em diferentes níveis, é o que afirma Possenti 

(2011, p. 29) “todas as línguas são estruturas de igual complexidade”, sendo assim, 

não é possível tal comparação. Mais uma vez, a ideia manifestada é consequência de 

uma concepção tradicional do ensino de língua que, ao longo dos tempos, preocupou-

se tão somente e excessivamente com o ensino de nomenclatura, conceitos e regras 

de correção, desconsiderando os usos e a reflexão, considerando a gramática 

internalizada.   

Na quarta frase ortografia é um problema, expressa por PAF2, vemos também 

um pensamento que emerge da ideia, perpetuada ao longo dos tempos, de que o 

ensino de língua materna deve se restringir apenas à aprendizagem da norma padrão. 

Sendo assim, a proposta para o aluno é a de decorar conceitos e regras ortográficas, 

acreditando que desse modo que ele se apropriará da norma padrão e se tornará um 

leitor e escritor competente.  

Trazemos para essa análise as discussões de Travaglia (2002) que, partindo 

do questionamento do porquê ensinar Língua Portuguesa para alunos que são 

falantes nativos da língua materna, tem defendido a possibilidade de se “ensinar a 

língua” no sentido de desenvolver a competência comunicativa dos alunos e, “ensinar 

sobre a língua” que diz respeito a se tornar “analista da mesma”. No entanto, no que 

se refere a ensinar sobre a língua, o autor apresenta recomendações quanto ao que 

deve ser “posto em segundo plano em termos de importância” (TRAVAGLIA, 2002, p. 

136). 

Para o autor é necessário pensar no que deve ser prioridade no ensino de 

Língua Portuguesa, levando em consideração, por exemplo, o tempo destinado para 

o ensino da língua materna. Além disso, o docente precisa refletir sobre quais 

objetivos que se pretende alcançar, se quer que os alunos desenvolvam sua 

competência comunicativa ou se quer formar analistas em teoria gramatical, para 

estabelecer o que irá ensinar em suas aulas de Língua Portuguesa (TRAVAGLIA, 

2002, p. 136). 
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Não estamos defendendo que a escola não deva ensinar ortografia, pelo 

contrário, concordamos que esta deve fazer parte do planejamento do professor como 

“uma atividade permanente”, a ser desenvolvida desde os primeiros anos iniciais do 

ensino fundamental até os anos subsequentes (SOUSA, 2007, p. 8). Contudo, 

considerando que “o ensino da gramática normativa não se resume apenas ao ensino 

da norma culta” (TRAVAGLIA, 2002 p. 139) a escola precisa levar o aluno a se 

apropriar não só das regras da gramática normativa, mas de todas as “formas 

linguísticas que eles poderão usar em suas conversas mais formais ou em sua 

produção escrita” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 23).  

 

(4) (PAF3) – “Assim, eu acho uma língua muito complicada, tanto de você 

aprender quanto também de você explicar”. 

 

(6) (PAF5) – “A Língua Portuguesa é muito ampla, né. É uma língua 

complexa”. 

 

Pela tradição, o ensino e a aprendizagem da língua materna tanto para 

professores quanto para alunos se constituiu como um processo em que saber Língua 

Portuguesa é dominar a teoria gramatical, gerando essa compreensão de ser essa 

uma língua difícil, reforçada nas frases três, quatro, cinco e seis acima descritas, 

principalmente pelo uso de palavras como  “complexa”, “complicada”, “um problemão” 

e “ampla”, que remetem aos  conceitos e regras que fundamentam o ensino da língua 

materna.  

Bagno (2011, p. 51), ao descrever os oitos mitos sobre o ensino de Língua 

Portuguesa já discutia essa afirmação do português ser considerado uma língua difícil, 

e afirma que “no dia em que nosso ensino de português se concentrar no uso real, 

vivo e verdadeiro da língua portuguesa do Brasil é bem provável que ninguém mais 

continue a repetir essa bobagem. 

As crenças acima citadas emergem da confusão que a própria escola fez e 

ainda continua a fazer entre língua falada e a gramática normativa e sua modalidade 

escrita. O que culmina com uma coerção que, pautada em um modelo ideal de língua, 

só estigmatiza as variedades do português falado no Brasil, e gera exclusão e divisão 

da sociedade, ao que Bagno (2011, p. 55) denominou de “verdadeiro abismo 

linguístico”. 
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6.2 Crença “Ensinar Português é um trabalho de formiguinha” 
 

Apresentamos a segunda representação de crenças deste trabalho, composta 

por uma crença central e outras periféricas, que foram obtidas a partir dos seguintes 

questionamentos, feitos aos entrevistados, quanto ao processo de ensino de Língua 

Portuguesa, a saber: Em se tratando do ensino de Língua Portuguesa qual é a função 

da escola? (Questão 2); conforme sua formação, qual é o papel do professor dos anos 

iniciais no ensino de Língua Portuguesa? (Questão 3); Em sua prática de sala de aula 

quais metodologias você utiliza no processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa? (Questão 4); Quais as principais dificuldades que a criança encontra no 

aprendizado da Língua Portuguesa na escola de acordo com sua experiencia? 

(Questão 6); O que a criança tem de aprender de Língua Portuguesa nos anos 

iniciais? (Questão 8); Alguns professores de Língua Portuguesa reclamam de 

problemas de escrita (ortografia, correção gramatical) do aluno vindo dos anos iniciais. 

O que você pensa sobre isso? (Questão 9); O que o professor de Língua Portuguesa 

tem de ensinar? (Questão 10); O que o professor de Língua Portuguesa, a partir do 

6º ano, deve esperar do aluno que ingressa no ensino fundamental anos finais, em 

termos de aprendizado da língua? (Questão 11). 

 

Figura 08 - Segunda representação de Crenças: Ensinar Português é: “um trabalho de formiguinha” 
 

 
Fonte: Dados da autora (2021) 

Ensinar 
Português é: 

“um trabalho de 
formiguinha”

PAF4

"A cartilha 
ela é bem 
didática".

PAF4 

"A gente 
começa das 
letras, né". 

PAF4

"O 
primordial é 
começar do 
zero". PAF5

"Eles tem de 
ser uns 
textos 

pequeno". 
PAF1
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Sabemos que as crenças influenciam não somente no processo de variação 

ou mudança linguística, como também no processo de Língua Portuguesa na escola 

(VITORIO, 2017, p. 120). É o que vemos nesta segunda representação de crenças, 

que aponta para as metodologias e recursos didáticos que os professores adotam em 

sua prática, por crerem que a Língua Portuguesa é difícil, complexa, ampla e 

complicada. São as crenças influenciando em como as pessoas, neste caso, os 

docentes, organizam e definem suas práticas (PAJARES 1992 apud BARCELOS 

2001, p. 73).  

Esses enunciados que orbitam a crença central, assim como ela, fazem 

pressupor que o ensino de língua se dá do processo considerado pelo professor como 

mais simples para o mais complexo das letras (o ponto zero) para o texto, passando 

por textos da cartilha para textos mais amplos, daí o ensino de língua hierarquizado: 

letra-sílaba-palavra-frase-períodos, sequência textual. 

Ao discutir o ensino da gramática na escola Travaglia (2007, p. 73) reforça a 

ideia acima descrita, ao afirmar que as escolhas metodológicas dos docentes são 

resultantes das escolhas que estes fazem de forma individual ou no coletivo na escola. 

Sendo essas escolhas pautadas naquilo que o profissional acredita, ou seja, em suas 

crenças. As escolhas resultam de concepções de língua e de ensino de língua, assim 

como da aprendizagem da língua. Em sua reflexão o autor ainda chama atenção para 

ao fato de que uma mudança quanto as metodologias a serem empregadas no ensino 

só serão possíveis se houver uma mudança nas crenças que as fundamentam.  

Aqui reside a questão central no que se refere a possível mudança das 

escolhas metodológicas e recursos tradicionais, que na representação acima 

elencamos como crenças dos entrevistados. Pois mudá-las implica mudar o primeiro 

conjunto de crenças que apresentamos, que a nosso ver, estão bem enraizadas. E 

como sabemos, mudar é um processo de natureza complexa, que tem a reflexão e a 

insatisfação do indivíduo como pontos primordiais para que ocorra a mudança 

(BARCELOS, 2007, p. 117). 

As crenças sobre metodologias  e recursos didáticos apresentadas na Figura 

05 além de mostrar o poder de influência das crenças, também confirmam o quanto 

elas são dinâmicas já que elas emergem das conclusões que os professores têm 

sobre como o aluno aprende um português considerado difícil; também emergentes, 

uma vez que as escolhas metodológicas se dão em um contexto de uma língua 
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considerada altamente complexa; e experiências visto que são crenças que se 

reafirmam e se mantém no processo de interação entre os sujeitos.  

O conjunto de crenças nos mostra pensamentos que se fundamentam em 

uma concepção tradicional de ensino e aprendizado de língua centrado no ensino da 

gramática em um contexto não tão favorável ao desenvolvimento de uma pedagogia 

sensível as questões da língua e a competência comunicativa dos alunos. No entanto, 

nos chamou atenção, o fato de que ao mesmo tempo que expõem e defendem as 

metodologias acima descritas, alguns dos entrevistados demonstraram tentar, de 

alguma forma, conduzir o ensino de língua materna na perspectiva de situações reais 

e significativas de uso, conforme veremos mais adiante.  

Supomos então, por meio dos relatos dos docentes, a existência de um 

conflito de pensamentos e ideias sobre o como ensinar Língua Portuguesa, o qual 

podemos explicar a partir da relação crença e ação discutida por Barcelos (2007, p. 

120).  Para a autora, a relação crença e ação pode ser vista a partir de três 

perspectivas, na primeira, chamada de causa e efeito, a mudança só ocorre após 

mudar-se a crença; na segunda, crença e ação influenciam-se e mudam-se; na 

terceira, hermenêutica, por influência do contexto, crença e ação podem divergir. Este 

último é o que empregamos para explicar o conflito entre o pensar e o dizer e o como 

fazer observado no relato de alguns dos docentes entrevistados.  

Nesse contexto, foi possível dividir os entrevistados em dois grupos, a saber: 

Grupo 01 dos que, fundamentados na crença de uma língua difícil, acreditam que o 

processo de alfabetização deve ocorrer das partes para o todo, ou seja, das letras 

para o texto. E, assim, desenvolvem um ensino fragmentado mediado por cartilhas de 

alfabetização, cujas palavras, frases e textos, muitas vezes, estão desvinculadas de 

um contexto real de uso da língua; Grupo 02 composto por professores que mesmo 

acreditando na existência de uma língua difícil e complexa de ser ensinada e 

aprendida, relatam em sua prática o desenvolvimento de atividades que instigam o 

aluno refletir sobre a escrita e a leitura em situações lúdicas, reais e significativas de 

uso da língua. 

Assim, no Grupo 01, temos as frases um e dois, em que observamos um 

círculo vicioso, que sustenta uma concepção tradicional de ensino centrado na crença 

de uma língua homogênea, já esboçado na segunda representação de crenças 

descrita acima, que se completa e se mantém presente há décadas no ensino e 

aprendizagem de língua materna. Trata-se da crença do português como língua difícil 



92 
 

implicando na forma como o docente acredita que o aluno aprende, que faz com que 

ele acredite ser necessário “começar do zero”; o que, consequentemente, interfere 

nas escolhas metodológicas, fazendo, por exemplo, adotar a “cartilha”.  

 

(1) (PAF4) eu uso a cartilha que eu tenho do tempo do amém. Porque esses 

livros de hoje em dia é uma letrinha miúda. E a cartilha ela é bem didática. 

Tem assim muitas figuras grandes, os textos são pequenos e muita ilustração 

com o nome dos desenhos. Eu acho isso muito importante.  

 
Nos primeiros anos do ensino fundamental as atividades de Língua 

Portuguesa giram em torno, quase que exclusivamente, do processo de alfabetização 

dos alunos. É o que afirmam PAF3 e PAF4 ao serem indagados sobre a função da 

escola no ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais, respectivamente: “é 

alfabetizar e letrar os alunos” e “do 1º ao 5º ano é alfabetizar não tem jeito”. Assim, a 

grande preocupação dos docentes passa a ser o desenvolvimento de práticas de 

leitura e escrita, por meio de atividades que permitam alcançar o objetivo pretendido. 

É nesse contexto, que as crenças sobre as concepções de língua e de ensino 

e aprendizagem de língua materna se revelam nas metodologias e atividades de 

leitura e escrita. Na primeira frase, o recurso utilizado pelo docente PAF4 é uma 

cartilha antiga, conforme se depreende na expressão “tempo do amém”, mas que ele 

considera “bem didática”. Cabe-nos aqui duas reflexões, a primeira delas é sobre o 

uso de cartilhas ainda ser fazer presentes no cotidiano escolar fundamentando as 

práticas de alfabetização, ou muitas vezes sendo confundida com “a própria ideia de 

alfabetização” (BRASIL, 1997, p. 20). 

Podemos relacionar a presença da cartilha na prática do entrevistado ao 

quesito experiência profissional, principalmente com docentes que tiveram 

experiências exitosas com o uso de cartilhas no processo de alfabetização dos alunos. 

Pois como já sabemos, as crenças são experienciais, ou seja, podem emergir das 

relações estabelecidas entre os sujeitos, no contexto educacional, professor/aluno, 

professor/professor, bem como das práticas em que se obteve êxito ou não, dos 

cursos e conhecimentos partilhados.  

No caso em comento, temos um profissional com pouco mais de três anos de 

exercício da docência e com formação em pedagogia e também em letras, o que nos 

levaria a pensar no desenvolvimento de uma prática que considere a heterogeneidade 
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da língua e o ensino por meio de situações reais de uso da linguagem. Nossas 

suposições, teriam como base o fato de ser um profissional com habilitação em Língua 

Portuguesa, ou seja, em que se acredita possuir conhecimentos linguísticos que deem 

suporte no desenvolvimento de uma pedagogia sensível às questões da diversidade 

linguística. 

No entanto, o que notamos na análise das frases de PAF4 é que embora 

reconheça a diversidade linguística, como vemos na frase “a gente tem que ver a 

cultura, né” (PAF4), relacionando-a somente às questões sociais, quando sabemos 

que a língua sofre influência de “fatores biológicos, psicológicos, sociológicos e 

culturais” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 49). E ainda assim, apresenta uma prática 

de alfabetização tradicional, com metodologias que antecede as discussões atuais de 

ensino na perspectiva do desenvolvimento da competência comunicativa do 

educando. 

Como afirma Cagliari (2011, p. 80) “a estratégia das antigas cartilhas era 

exemplar e ajudava muito o professor e o aluno”, pelo fato de justamente possibilitar 

um trabalho de decodificação, de certo modo, mais fácil, já que apresenta palavras 

simples, que simplificava o trabalho do aluno”. Nessa perspectiva o aluno precisa fazer 

a decodificação das palavras por meio da identificação da letra, junção das letras e 

sílabas para a composição das palavras. Por esse entendimento de facilidade no 

processo de alfabetização é que acreditamos que as concepções tradicionais, que 

priorizam o uso das cartilhas, ainda se fazem fortemente presente no cotidiano 

escolar.  

A segunda reflexão diz respeito não somente ao uso da cartilha como principal 

recurso metodológico no ensino de Língua Portuguesa, mas ao fato do docente não 

compreender que, mesmo possibilitando ou conforme dito acima, facilitando o 

processo de alfabetização no sentindo de decodificação do código escrito, ainda 

assim não consegue dar conta de todo processo de ensino e aprendizagem. Haja 

vista, que no contexto da língua materna, não se trata apenas de decodificar, mas de 

compreender os sentidos. Pois como, afirma Bagno (1999, p. 144) “a tarefa da 

educação linguística é a tarefa do letramento constante e ininterrupto dos alunos”. 

Assim, consideramos superficial a análise que o docente faz do material 

escolhido para alfabetizar os alunos. Uma vez que os critérios “figuras grandes”, 

“textos pequenos” e “muita ilustração com o nome dos desenhos”, se relacionam a 

facilidade, acima descrita, para decifrar o código escrito. O que faz com que este seja 
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um recurso didático que traz “mais problemas do que soluções para o ensino e a 

aprendizagem na alfabetização” (CAGLIARI, 2011, p. 75). 

Essa percepção de facilidade vislumbrada no uso das cartilhas também é vista 

na crença periférica sobre o uso de textos no processo de alfabetização. Por 

considerarem a língua padrão como a única forma correta, bem como não 

compreenderem que para aprender a ler e escrever o aluno precisa está mergulhado 

em um contexto real de uso da língua, os professores passam a crer que os alunos 

em fase de alfabetização devem ter contato apenas com textos pequenos e ilustrados. 

É o que observamos na frase abaixo descrita por PAF1: 

 

(2) (PAF1).  É, inclusive, é tem, eu trabalhei um t- eu trabalhei vários textos, 

mas ai tem  aquele do ::: era  duma , parece que era dá formiga biriá, a formiga 

biriá que foi um textozinho, que os textos pra criança de series iniciais , eles 

tem de ser uns textos pequenos e que chamem ele a atenção. 

 

Este é um pensamento materializado nos textos contidos nas cartilhas de 

alfabetização.  Uma ideia que passou a ser muito discutida e criticada pelos estudiosos 

da linguagem, desde a década de 1980 até os dias atuais, a medida em que se 

percebeu que os textos contidos nas cartilhas de alfabetização não dão conta das 

diferentes realidades em que os alunos se veem inseridos. São textos que não se 

ancoram em nenhuma historicidade. Aliás, a única historicidade em que alguns se 

ancoram é na historicidade de que se aprende a língua de forma automática, pela 

repetição da letra, da palavra, da relação grafia/som. 

De fato, o argumento utilizado pelo docente, de que os textos para alunos de 

series iniciais devem ser pequenos, é sustentado pela crença no Português como 

língua difícil e do contexto histórico de que o ensino e aprendizagem de língua deve 

se dar das partes para o todo. São estes, na maioria das vezes, os critérios que 

direcionam a escolha de “textos que só servem para ensinar a ler. ‘Textos’ que não 

existem fora da escola e, como escritos das cartilhas, em geral, nem sequer podem 

ser considerados textos, pois não passam de simples agregados de frases” (BRASIL, 

1997, p. 29). Corroborando com este pensamento, Massini-Cagliari e Cagliari (1999, 

p. 79) afirmam que “de repente, na escola, o aluno tem que usar uma língua sem 

palavras, quando poderia usar milhares delas que são de seu conhecimento, como 

falante e ouvinte de sua língua materna”. 
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Do mesmo modo que a crença em textos pequenos é vista e materializada no 

cotidiano escolar por meio das cartilhas, assim ocorre com as duas últimas crenças 

periféricas da segunda representação de crença deste trabalho. A ideia de facilidade 

apresentada no referido manual de alfabetização é fortalecida por uma lógica de 

ensino que entende que para alfabetizar é necessário “começar do zero” (PAF5), em 

um processo que perpassa pelo ensino fragmentando das letras, sílabas, palavras, 

frases e, por último, o texto.  

 

(3) (PAF5) “O primordial pra mim é começar do zero, é o alfabeto, porque 

não tem como a criança ela ler uma família, ela ler uma palavra, mesmo 

simples que for, se ela não tem a base que é o alfabeto”. 

 

Na frase três também vemos uma crença que se fundamenta em uma 

concepção tradicional de ensino, cuja norma padrão é a única forma correta da Língua 

Portuguesa. Nesse sentindo, ao não considerar o conhecimento linguístico que o 

aluno já possui, que é fruto das interações que ele estabelece com a família, amigos, 

grupos de igreja e outros, a escola passa a concebê-lo como uma “tábula rasa”12, 

neste caso, desprovidos de conhecimentos acerca da língua que falam. 

A expressão “começar do zero” nos leva a inferir que, para o docente, o aluno 

chega à sala de aula desprovido de qualquer conhecimento linguístico que lhes ajude 

no processo de alfabetização. Nessa perspectiva, o conhecimento prévio do aluno não 

é o ponto de partida para o processo de aquisição da linguagem escrita, porque para 

o professor ele simplesmente existe. Embora, reconheça a diversidade linguística esta 

não é vista como um conhecimento válido para a aquisição da variante padrão em sua 

forma oral e, em especial, escrita.  

A questão do conhecimento prévio do aluno é algo bastante discutido e 

difundidos nos meios acadêmicos e educacionais, no sentindo de compreender e 

contribuir para resolução dos problemas no processo de ensino e aprendizagem. No 

campo dos estudos linguísticos esta discussão recai principalmente sobre a questão 

                                                           
12 John Locke, o grande filósofo sistematizador do empirismo, sustentava que uma criança “é cera que 
pode ser formada e moldada como quisermos, é como uma tabula rasa”, já que “nada há no 
entendimento que previamente não tenha estado nos sentidos”, contrapondo-se à doutrina cartesiana 
das ideias inatas. A mente do homem quando nasce é como um papel em branco, sem ideia de Deus 
nem de coisa alguma. A base do conhecimento são as ideias simples que procedem da experiência 
sensível, enquanto as ideias complexas não são mais que fusões e combinações das anteriores. Locke 
rejeitou os pontos de vista metafísicos afirmando que nada podemos saber, com certeza, acerca da 
natureza essencial das coisas nem da finalidade do universo (VÁRNAGY, 2006, p. 46). 
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do conhecimento linguístico que o aluno apresenta, que emerge do dialeto por ele 

falado. Neste último, a preocupação gira em torno do desenvolvimento de práticas que 

respeitem os diversos falares, bem como contemplem espaços de aprendizagem em 

que o uso da língua se dê em situações reais e significativa, o chamado letramento 

social, que contribui para o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. 

Como já sabemos nenhum aluno chega vazio ao ambiente escolar, 

principalmente de conhecimento linguístico, visto que todo falante do português 

brasileiro já dispõe de competência linguística suficiente para produzir e compreender 

as sentenças, bem como comunicar-se de forma eficiente (BORTONI-RICARDO, 

2004, p. 75). Sobre isto Bagno citando Perini (1997, p. 13 apud BAGNO, 2011, p. 149) 

diz que: 

 
Qualquer falante de português possui um conhecimento implícito altamente 
elaborado da língua, muito embora não seja capaz de explicitar esse 
conhecimento. E [...] esse conhecimento não é fruto de instrução recebida na 
escola, mas foi adquirido de maneira tão natural e espontânea quanto a nossa 
habilidade de andar. Mesmo pessoas que nunca estudaram gramática 
chegam a um conhecimento implícito perfeitamente adequando da língua. 
São como pessoas que não conhecem a anatomia e a fisiologia das pernas, 
mas que andam, dançam, nadam e pedalam sem problemas. (PERINI, 1997, 
p. 13 apud BAGNO, 2011, p. 149) 

 

É a partir dessa percepção de que, mesmo antes de frequentar a escola, o 

aluno já é um usuário competente do português falado no brasil, e que isto constitui o 

seu conhecimento prévio, que o docente precisa planejar a sua prática. Desse modo, 

o ensino de Língua Portuguesa deve ter como ponto de partida o conhecimento que 

o educando traz consigo e como ponto de chegada a garantia de que ao final do 

Ensino Fundamental o aluno seja capaz de “interpretar diferentes textos que circulam 

socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas 

mais variadas situações” (BRASIL, 1997, p. 21).  

 

(4) (PAF4) “A gente começa das letras, né, letras, palavras, frases. Das 

letras::, é um trabalho de formiguinha. É tipo assim: o A de abacaxi, depois 

vai juntando as palavrinhas. Depois vem o B com A BA, aí a gente vai 

seguindo, até...” 

 

O fato de o docente não acreditar que é possível que o aluno consiga ler uma 

palavra sem antes ter aprendido todas as letras que compõem o alfabeto, direciona o 

ensino para um processo de alfabetização fragmentado, conforme vemos na frase 
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quatro em que o docente afirma que no ensino da leitura e da escrita é importante 

começar pelas “letras, sílabas, palavras, frases e textos”. “Essa concepção considera 

a aprendizagem da linguagem escrita, exclusivamente, como a aquisição de um 

sistema de codificação que transforma unidades sonoras em unidades gráficas” 

(RCNEI, 1998, p. 120). 

A crença periférica evidenciada na frase quatro não é uma novidade, visto que 

foi uma prática de ensino bastante disseminada nas décadas de 1980 e 1990, por 

demonstrar-se eficiente no processo de decodificação do código escrito. No entanto, 

sua prevalência até os dias atuais é algo que merece reflexão, principalmente quando 

se faz presente na prática de profissionais com conhecimentos em duas importantes 

áreas da educação, como a pedagogia e as letras, em que se espera práticas de 

ensino mais contemporâneas. 

Centramos nossa reflexão acerca da prevalência da crença no ensino do be-

a-bá, tão veiculada pelas cartilhas de alfabetização, como uma prática exitosa. 

Estamos falando de docentes com poucos anos de experiência profissional, mas 

conhecimento acadêmico adquirido recentemente, que ao se verem diante da 

realidade de sala de aula vivenciam o conflito entre teoria e prática. Um conflito que, 

na maioria das vezes, é solucionado no bojo da troca de experiências com outros 

professores que ainda acreditam no processo de alfabetização fragmentado.    

Evidenciamos aqui um ciclo, em que supomos que a crença no processo de 

alfabetização das letras para o texto, ao longo dos tempos, vem sendo perpassando 

na troca de experiências entre os docentes. Isto porque, os professores de fato 

acreditam na facilidade apresentada nas atividades das cartilhas, bem como na 

decifração como a própria alfabetização. 

Como já sabemos, a decifração por si só não é capaz de promover um ensino 

que atenda às questões de uso da linguagem em situações cotidianas. No entanto, se 

faz necessária, haja vista que sem percorrer o caminho da decodificação da escrita, o 

aluno não será alfabetizado (MASSINI-CAGLIARI E CAGLIARI, 1999, p. 119). Talvez 

esta seja uma das respostas encontradas se nos questionarmos o porquê na crença 

concepção de ensino tradicional apresentada na quarta frase, ainda se fazer tão 

presente nas salas de aula.  

 
Aprender a decifrar a escrita é a principal atividade dos alunos no período de 
alfabetização. E mais: de acordo com Cagliari (1992ª, 1992b), ser 
alfabetizado é saber decifrar a escrita, saber ver a escrita e dizer o que está 



98 
 

lá registrado; todo o resto, a partir daí, virá por acréscimo”. (MASSINI-
CAGLIARI; CAGLIARI, 1999, p. 119). 

 

Na prática tradicional primeiramente se ensinam as letras que compõem o 

alfabeto, por meio de atividades de cópias e repetições com foco na memorização. 

Feito isto, o professor segue para o ensino das junções, iniciando geralmente pela 

junção de vogais do tipo “AU, UI, OI”, introduzindo posteriormente para exercícios de 

junções de sílabas como, por exemplo, B com A é igual BA. E assim, aluno leva mais 

ou menos um ano inteiro para aprender o alfabeto, e mais alguns anos para aprender 

as sílabas simples e complexas. Somente a partir desse aprendizado é que o aluno 

será considerado alfabetizado.  

Nossa crítica quanto ao processo de ensino que entende o processo de 

alfabetização tradicional centrado no aprendizado das letras, sílabas até que se 

chegue ao texto, é justamente pela forma como a decifração do código escrito vem, 

ao longo dos tempos, sendo interpretado pelos docentes, desde os com maior ou 

menor tempo de exercício da docência. Isto porque se observa uma grande ênfase no 

aprendizado primeiro da escrita seguido posteriormente do aprendizado da leitura, 

quando na prática deveria ocorrer o inverso. Pois, como afirma Massini-Cagliari e 

Cagliari (1999, p. 116) “é somente a partir da leitura que se aprender a decifrar a 

escrita e a ler”. 

De fato, decodificar deve ser uma atividade constante no processo de 

alfabetização, no entanto esse trabalho de decifração deve ocorrer diferentemente da 

forma como relatada pelo docente PAF4 na frase quatro. Para desenvolver a escrita 

a criança precisa ser instigada a decifrar código escrito, o que se dá a partir da leitura. 

O que significa que o desenvolvimento da leitura antecede ao da escrita.  

Nesse contexto, enfatizamos a importância do trabalho com textos que que 

circulam socialmente como, visto que, para o aluno, pode ser muito mais prazeroso 

decifrar o código escrito de uma fachada de um supermercado conhecido em sua 

cidade, do que frases do tipo “o bolo é da Bibi”. Assim como ser mais significativo 

levantar hipóteses sobre a escrita de frutas favoritas dos alunos da turma, que pode 

culminando em uma atividade de produção de listagem, do que ler e copiar, de forma 

repetitiva, as famílias silábicas.  

Desse modo, acreditar no domínio do bê-a-bá como pré-requisito para início 

do processo de alfabetização é uma realidade que precisa ser superada. Visto que 

como sabemos, alfabetizar “é saber decifrar a escrita, saber ver a escrita e dizer o que 
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está lá registrado” (MASSINI-CAGLIARI, CAGLIARI, 1999, p. 116), o que sugere a 

decifração do todo (texto) para as partes (letras) e não o contrário. 

No entanto, isso só será possível se houver mudança de crença de 

professores alfabetizadores. No entanto, mudar uma crença não é algo tão fácil, 

embora não seja impossível. Pois, como afirma Barcelos (2007, p. 115) a mudança 

gera dúvidas e incertezas, porque leva o sujeito a questionar fatos até então 

inquestionáveis.  

Na análise dos relatos dos entrevistados, observamos que estes vivenciam 

um conflito interno entre teoria e prática, que se revelam na divergência entre as 

concepções por eles defendidas e as metodologias que relatam desenvolver em sala 

de aula. O que em partes podem estar relacionadas a diversos fatores contextuais, 

como a própria rotina escolar, o que se espera dos alunos quanto ao processo de 

alfabetização na idade determinada pelo sistema, a falta de recursos materiais, as 

exigências impostas pelos pais/responsáveis pelos alunos e outros. Isto porque, como 

afirma Barcelos (2007) o contexto pode influenciar significativamente na mudança de 

crenças. 

O que vemos, na verdade é a mudança de crenças periféricas (as adquiridas 

no processo de formação) que se situam no campo teórico e que são favoráveis ao 

desenvolvimento de práticas de alfabetização e letramento social, para a reafirmação 

da crença de que ensinar Português é: “um trabalho de formiguinha” (PAF4), uma 

concepção tradicional de alfabetização até o momento bastante discutida e 

questionada no meio acadêmico.  

Mudar a crença central nesse contexto se torna muito difícil, porque exigirá do 

docente um certo grau de “insatisfação” (BARCELOS, 2007, p. 119) quanto as 

metodologias empregadas e os resultados alcançados. O que não é o caso de alguns 

dos entrevistados desta pesquisa, já que, em seus relatos, a insatisfação no ensino 

está mais atrelada aos fatores contextuais, que nos referimos acima, do que as 

metodologias por eles adotadas.  

Em oposição ao exposto acima, apresentamos o Grupo 02, composto por 

docentes que, mesmo compartilhando da crença de que a Língua Portuguesa é difícil 

e complexa tanto de ser ensinada quanto de ser aprendida, demonstram uma certa 

preocupação em desenvolver uma prática de ensino que direcione a uma 

aprendizagem a partir de situações reais de uso da língua materna. É o que 

observamos, nas frases a seguir:  
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(5) (PAF1) Jogos, livros, revistas:: entendeu? :: atividades xerocadas, 

atividades de livros, brincadeiras, músicas, bastante músicas, porque a 

crianças aprende muito com música, entendeu? ::: 

 

(6) (PAF1) Nas atividades xerocadas sempre eu gosto de trabalhar é, com, 

figuras, porque as vezes a crianças não sabe lê, mas ele sabe ler a figura, 

recorte e colagem pra escrever os nomes, juntar palavras, entendeu? 

completar letras, né? Eu gosto de trabalhar muito, rótulos... 

 

Ressaltamos no Grupo 02 a presença de PAF1, já citando anteriormente no 

Grupo 01 na crença periférica acima discutida de que é necessário priorizar, nas séries 

iniciais, o trabalho com textos pequenos. A presença do entrevistado nos dois grupos 

reforça a ideia de conflito entre teoria e prática evidenciada nesta pesquisa. Na qual a 

explicação encontra-se centrada na relação hermenêutica entre crença e ação, 

estabelecida por Richardson (1996, apud BARCELOS 2007, p. 20), em que crença e 

ação divergem em virtude da influência do contexto.   

Desse modo, observamos nas frases cinco e seis que as metodologias e 

recursos relatados por PAF1 contradizem as crenças por ele mencionadas, e já 

discutidas no início deste capítulo. Embora considere o Português uma língua difícil e 

tenhamos visto relatos de tentativa de escolarizar a fala do aluno, como se fosse 

possível apagar seu dialeto, o docente demonstra, por meios dos recursos 

metodológicos empregados, uma prática condizente com as concepções atuais de 

ensino de língua materna.  

Percebemos uma preocupação com o desenvolvimento da leitura e escrita a 

partir de situações significativos de uso da língua, quando o docente relata que utiliza 

jogos, músicas e rótulos para ensinar os alunos a ler e escrever. Além disso, 

enfatizamos o emprego dos gêneros textuais contidos em diferentes portadores tais 

como: livros, revistas, músicas. Vale ressaltar, o cuidado em transformar esses 

espaços de aprendizagem em situações de interação prazerosas e lúdicas, já que o 

público-alvo do segmento são crianças em idade de seis a nove anos. 

Não vislumbramos no relato do docente a concepção tradicional de ensino 

das letras para o texto, pelo contrário, é mencionado o trabalho a partir das palavras, 

de nomes, da leitura de imagens, considerando diversas formas de aprender a ler e 
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de ler o mundo que os cerca. Vemos isto como uma tentativa de superar o ensino 

exclusivamente pautado na memorização, cópias e uso de textos de cartilhas que não 

estão vinculados a um contexto, para o uso de textos que circulam socialmente como, 

por exemplo, uma receita, bula de remédio, o letreiro de um supermercado entre 

outros. Sobre o ensino de Língua Portuguesa comprometido com a natureza viva da 

língua o PCN afirma que: 

 

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania 
precisa criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz 
da linguagem que satisfaça necessidades pessoais — que podem estar 
relacionadas às ações efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de 
informação, ao exercício da reflexão. De modo geral, os textos são 
produzidos, lidos e ouvidos em razão de finalidades desse tipo. Sem negar a 
importância dos que respondem a exigências práticas da vida diária, são os 
textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de formas 
de pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena 
participação numa sociedade letrada. (BRASIL, 1997, p. 25) 

 

É o que vemos na frase três, no relato de PAF2, um ensino que considera que 

a aprendizagem da leitura e da escrita devem acontecer em situações de interação, 

como uma atividade de leitura coletiva, e até mesmo a leitura individualizada em que 

o professor pode fazer as intervenções necessárias. Vejamos: 

 

(3) (PAF2) ...a leitura coletiva, a leitura individualizada, pedi eles pra é:: 

reescreverem histórias, lerem livros, reescreverem aquela historinha, né. 

Tem a questão do teatrinho para que eles possam desenvolver, porque a partir 

do momento que eles desenvolvem é, a linguagem corporal, eleva a 

linguagem né:: falada. Então é uma das metodologias que eu costumo usar. 

 

O quarto princípio da Sociolinguística Educacional discorre sobre a 

necessidade de promover eventos de oralidade e de letramento que possibilitem o 

aluno desenvolver a capacidade monitorar seus estilos em situações orais. Nesse 

sentindo, o professor pode ampliar as atividades acima citadas, acrescentando, por 

exemplo, trocas conversacionais sobre a organização de uma festa na escola, 

reunião, a conversa em sala, o planejamento de uma excursão, uma viagem, uma ida 

ao supermercado, à feira etc.  

 
É papel da escola, portanto, facilitar a ampliação da competência 
comunicativa dos alunos, permitindo-lhes apropriarem-se dos recursos 
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comunicativos necessários para se desempenharem bem, e com segurança, 
nas mais distintas tarefas linguísticas. Eles vão precisar especialmente de 
recursos comunicativos bem específicos para fazer uso da escrita, em 
gêneros textuais mais complexos e para fazer uso da língua oral em estilos 
monitorados (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 72) . 

 

Nesse contexto, atividades acima citadas podem e devem se fazer presentes 

no cotidiano das salas de aula de língua portuguesa, visto que são ótimas 

oportunidades para se trabalhar o monitoramento estilístico, ou seja, de levar o aluno 

a perceber e reconhecer como legítimas as diversidades linguísticas existentes 

incluindo a norma padrão, bem como também irem percebendo a necessidade de 

adequação do discurso aos diversos contextos.  

Isto porque, no monitoramento estilístico permitem situar os diversos 

contextos de interação em “molduras” que auxiliam o aluno na mudança de estilo de 

fala, elas orientam os “interagentes sobre a natureza da interação: se é uma 

‘brincadeira’, uma ‘declaração de amor’, uma ‘queixa’, uma ‘admoestação’, um 

‘xingamento’, uma ‘explicação’, uma ‘crítica’, um ‘pedido de ajuda’ etc.” (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 63). Por este caminho o aluno é direcionado ao desenvolvimento 

de sua competência comunicativa.  

O que se espera dos alunos é que ao longo do processo de escolarização os 

alunos consigam não somente compreender as regras que regem a gramática 

normativa à medida que se apropriam da língua considera culta, mas principalmente 

conceber todas as formas de se expressar como legítimas, identitárias, pois se situam 

dentro de um contínuo de urbanização que explica perfeitamente as regras que 

constituem a fala de cada falante (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 72). E a escola é, 

de fato, o local certo para o desenvolvimento dessas habilidades de maneira 

sistemática. 

         

(4) (PAF3) A gente começa pelas pequenas coisas né. É o nome dele, o 

nome de um brinquedo, o nome de alguns objetos que a gente possui 

em casa, algumas..., é o nome de algumas coisas que fazem parte de 

letrinhas de música;  

 

Paralelo a isso, vemos na frase quatro uma oposição a crença periférica 

mencionada por PAF5 na frase três que diz que “o primordial pra mim é começar do 

zero”, dando-nos a entender que o aluno chega à escola sem conhecimento linguístico 
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algum que possa contribuir para o aprendizado da leitura e da escrita. Ao ser indagado 

sobre as metodologias que utiliza no processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Portuguesa o docente PAF3 relatou que prioriza o trabalho a partir de “pequenas 

coisas” que, neste caso não se trata do ensino de letras, sílabas, frases e textos, mas 

sim de palavras que tenham sentido para o aluno, tais como: o próprio nome do aluno, 

nome de brinquedos, objetos, letras de música e etc. 

Vemos aqui que o docente que prioriza o desenvolvimento do ensino de língua 

materna a partir do conhecimento prévio e de palavras que tenham significado, como, 

por exemplo, o próprio do nome do aluno. Percebemos uma prática que prioriza o 

aprendizado do uso da língua, o que é o desejável. Pois como afirma Bagno (2011, p. 

85) “uma vez que o aluno já é falante dessa língua e precisa, isto sim, desenvolver 

esse conhecimento prévio que ele já tem do funcionamento de seu idioma materno, 

aprender novos e diferenciados usos daquilo que ele já possui”. 

Este é um docente, que assim como os demais, também apresentou um 

discurso impregnado da concepção de “certo” e “errado” proveniente da crença na 

concepção da existência de uma língua homogênea, e que também vivencia o conflito 

entre teoria e prática. Visto que, sua prática contradiz as concepções de língua e 

variação por ele relatadas. É o que citamos no parágrafo anterior sobre sua 

metodologia de ensino que considera o conhecimento prévio do aluno como ponto de 

partida para o ensino e aprendizagem, bem como o fato de PAF3 também ter relatado 

que seu papel é “alfabetizar e letrar os alunos” que nos leva a essa conclusão de 

contradição. 

A forma como os entrevistados do Grupo 02 afirmam conduzirem o trabalho 

em sala de aula dialoga com os principais documentos norteadores, tais como PCN 

de Língua Portuguesa e Base Nacional Comum Curricular, bem como com a 

concepção de ensino defendida por estudiosos da linguagem. Pois, busca romper 

como ensino fragmentado dos conteúdos, principalmente no processo de 

alfabetização, por meio do desenvolvimento de atividades que sejam significativas e 

que permitam ao aluno refletir sobre a leitura e escrita a partir de seu dialeto.  

Corroborando com esse entendimento, Massini-Cagliari e Cagliari (1999, p. 

79) ao discorrerem sobre o aprendizado da escrita, enfatizam que o professor deve 

promover em sua sala de aula dois tipos de escrita, a saber: a escrita que emerge da 

observação pelo aluno, de sua própria fala, e escrita que emerge da relação que este 

já consegue fazer com a ortografia oficial. Esta é uma questão muito importante, no 
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processo de ensino e aprendizagem da escrita, que a nosso ver, pode ser fortalecida 

pelas práticas que evidenciamos nos relatos dos professores do Grupo 02. Haja vista, 

ser uma ação que coaduna com o ensino de língua materna proposto pela 

sociolinguística educacional, porque coloca lado a lado o dialeto padrão e os dialetos 

existentes em sala de aula.  

Contudo, voltando-nos às crenças central e periféricas apresentadas no início 

desta seção, bem como, nos reportando brevemente a história da constituição da 

Língua Portuguesa como disciplina curricular, observamos que, após meio século, o 

ensino de língua materna ainda continua sendo concebido de forma semelhante como 

na década de 1940. Em que, como afirma Soares (2004, p. 165) se continuava a 

estudar a gramática da língua portuguesa e a analisar textos de autores consagrados”.  

Do mesmo modo, que não podemos atribuir somente ao professor a culpa 

pela manutenção de paradigmas tradicionais. Pois, não se trata de encontrar 

culpados, mas de buscar soluções, que para a autora, deve perpassar por três 

questões, a saber: “a definição de parâmetros curriculares para a disciplina português, 

a reformulação dos cursos de formação de professores dessa disciplina, a avaliação 

dos livros didáticos para essa disciplina” (SOARES, 2004, p. 174). 

 

6.3 Crença “O papel da escola e do professor é explicar que na forma universal, 
é sim, de tal forma...” 

 

Nesta seção apresentamos a terceira representação de crenças desta 

pesquisa, que representa o pensamento dos entrevistados acerca do papel da escola 

e do docente no processo de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. A 

identificação das crenças se deu a partir da análise das respostas expressadas pelos 

docentes nas seguintes questões:  2) Em se tratando do ensino de Língua Portuguesa 

qual é a função da escola?; 3) Conforme sua formação, qual é o papel do professor 

dos anos iniciais no ensino de Língua Portuguesa?; 7) O que significa ser 

alfabetizado?; 8) O que a criança tem de aprender de língua portuguesa nos anos 

iniciais?; 10) O que o professor de Língua Portuguesa tem de ensinar?; 11) O que o 

professor de Língua Portuguesa, a partir do 6º ano, deve esperar do aluno que 

ingressa no Ensino Fundamental Anos Finais, em termos de aprendizado da língua? 
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Figura 09 – Terceira representação de crenças: O papel da escola e do professor é: “explicar que na 
forma universal, é sim, de tal forma...” 

 

 
Fonte: Dados da autora (2021) 

 

A crença central acima demonstra que embora sejam muitas as contribuições 

teóricas das ciências da linguagem e suas subáreas, tais como: a Sociolinguística, a 

psicolinguística, a pragmática, a linguística textual e a análise do discurso, ainda sim, 

alguns professores, ou quem sabe a maioria deles, ainda permanecem presos às 

concepções de ensino centradas na existência de uma única forma correta de falar e 

de escrever, a qual um dos entrevistados denominou de “forma universal”. Que os 

levam a acreditar que é o papel da escola é ensinar o aluno a falar, como se esse 

ainda não soubesse. 

Como já dito anteriormente neste trabalho, em nossa análise observamos, nos 

relatos dos entrevistados, que eles reconhecem a diversidade linguística, no entanto, 

este reconhecimento se situa, na maioria das vezes, apenas no campo dos 

pensamentos, da teoria, porque na prática de sala de aula, o que prevalece é o ensino 

da norma padrão, visto que para eles ela é a única língua correta e, portanto, aceitável.  

Esta é uma realidade muito comum não somente no contexto educacional, 

mas também em outros setores da sociedade, até mesmo grandes estudiosos da 

linguagem acreditam na existência de um português homogêneo. Uma crença que 

Bagno (2011, p. 26) denomina de mito número um, a saber: “o português do Brasil 
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apresenta uma unidade surpreendente”. Para o autor, o preconceito linguístico no 

Brasil é constituído de uma série de mitos, no entanto o maior e mais sério deles é 

desconsiderar a heterogeneidade da língua materna.  

Isto porque, é a partir da crença em uma língua homogênea que o preconceito 

linguístico tem se firmado ao longo dos tempos, dividindo a sociedade em dialeto 

padrão x dialetos estigmatizados, no que Bagno (2011, p. 28) define de “verdadeiro 

abismo linguístico”. Como já sabemos, o surgimento da ideia de uma forma correta da 

língua teve como principal finalidade atender questões de natureza política e social, 

tais como garantir a existência e a valorização de uma língua uniforme que pudesse 

ser considerada nacional (DIAS, 2011, p. 11). É nesse contexto, inclusive, que surge 

a gramática normativa, como um conjunto de regras que constituem a variedade 

definida como padrão. 

Como vemos, os prejuízos de se considerar a norma padrão como a única 

variação correta do Portuguesa falado no Brasil vão desde a divisão social de classes 

até o preconceito linguístico, que estigmatiza e oprime uma camada da população que 

é muito maior do que os que se julgam dominar o vernáculo dito de maior prestígio. 

No contexto escolar, a crença na “unidade linguística do Brasil” (BAGNO, 2011, p. 27) 

influencia significativamente na forma como os sistemas de ensino definem o papel 

da escola e do professor no ensino de Língua Portuguesa. No caso das crenças 

periféricas identificadas nos relatos dos entrevistados, temos que a função da escola 

é:  

 

(1) (PAF4) "Orientar a maneira correta tanto de escrever como de falar".  

 

(2) (PAF1) Mas que o papel da professora ensinar a falar correto, pra que ele 

aprenda a falar correto, né isso? 

 

(3) (PAF2) Ensinar a questão da língua falada, da língua escrita é a função.  

 
De modo geral, observamos que para os entrevistados, a função da escola e 

do docente é ensinar o aluno a norma padrão. Em parte, não discordamos de tais 

crenças, pois entendemos que o ensino da variante considerada de maior prestígio 

deve ser de responsabilidade da escola. O primeiro princípio da Sociolinguística 
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Educacional afirma que a escola deve influenciar os estilos mais monitorados 

(BORTONI-RICARDO, 2005 apud BORTONI-RICARDO, 2019, p. 160). 

Corroborando com esse entendimento, o quarto princípio dessa subárea 

também enfatiza que a escola precisa se ocupar em promover situações de 

aprendizagem, mais especificamente, eventos de letramento, para que o aluno possa 

desenvolver a habilidade de adequação do discurso aos diversos contextos. Devendo 

os eventos de oralidade serem conduzidos em estilos menos formais. 

Ainda sobre a indagação sobre o papel da escola e do professor, temos: 

Bagno (2011) que é categórico ao afirmar que “devemos ensinar a norma-padrão”, 

visto que só se ensina aquilo que ainda não é de conhecimento do aluno; no mesmo 

sentido Cagliari (2011, p. 74) diz que “embora o professor precise aceitar e respeitar 

o modo de falar de todos os alunos, cada qual com suas peculiaridades, é também 

obrigação da escola ensinar o dialeto padrão”. Ainda sobre a função da escola e do 

professor de ensinar a variante de maior prestígio, Bortoni-Ricardo (2019, p. 158), ao 

criticar a interpretação equivocada dos estudos sociolinguísticos, desmitifica “a crença 

de que não deveriam os professores intervir na correção dos chamados erros 

gramaticais”.  

Portanto, diante do exposto, vemos que é obrigação da escola e do professor 

de fato se preocupar com o processo de ensino e aprendizagem das variantes 

considerada de maior prestígio, ou seja, “as formas linguísticas que eles poderão usar 

em suas conversas mais formais ou em sua produção escrita” (BORTONI-RICARDO; 

SOUSA, 2008, p. 23). Esse acesso a variante de maior valoração social constitui-se 

em um direito do aluno, “de dispor dos mesmos recursos de expressão verbal (oral e 

escrita) dos membros das elites socioculturais e socioeconômicas” (BAGNO, 2011, 

p.14). 

No entanto, como dissemos acima, concordamos em partes com as crenças 

periféricas dos entrevistados nas frases um, dois e três, em virtude da forma como 

estes se expressam ao explicar qual é o papel da escola e do docente. Isto porque 

evidenciamos um discurso impregnado da noção de “certo” e “errado” enfatizada nas 

expressões “maneira correta” e “ensinar a falar correto”, que emergem da crença 

maior de existe a única forma considerada correta, a norma padrão, a “forma 

universal”. Nossa discordância é justamente por ser nesse contexto de atribuir juízo 

de valor aos diversos falares dos alunos, que reside a relação crença e atitude que 

direciona e fortalece o preconceito linguístico.   
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Como já sabemos, na relação proposta por López Morales (2004 apud 

Botassini, 2015, p. 117) as crenças são maiores que as atitudes. Assim, sendo 

conhecimento permeado por emoção elas influenciam diretamente nas atitudes dos 

docentes frente ao ensino, bem como na forma como o aluno vislumbra o aprendizado 

de Língua Portuguesa. Essa influência, por sua vez, pode ser positiva ou negativa, 

bem como, conforme consta no modelo de “Operação Global de Ensino de Línguas’’ 

de Almeida Filho (1993 apud SILVA, 2005, p. 95) abranger todo o processo educativo: 

planejamento, material, metodologia e avaliação.   

As crenças sobre o papel da escola e do professor, acima descritas, 

apresentam um contexto desfavorável ao reconhecimento da diversidade linguística, 

que tem como consequência atitudes também desfavoráveis frente ao processo de 

ensino e aprendizagem de língua materna, conforme vislumbramos nas metodologias 

de ensino tradicional e nos recursos (cartilhas) adotados pelos docentes. É por aqui 

que chegamos ao preconceito linguístico, que reduz e limita a sociedade, que como 

vemos e como afirma Bagno (2011, p. 93) é alimentado por um ciclo vicioso formado 

pela união da gramática normativa, ensino tradicional e livros didáticos.  

Elencamos como atitudes negativas dos entrevistados, a tentativa de 

escolarização da fala dos alunos, à medida que tentam imputar-lhes a norma padrão 

como única variedade aceitável. O que, no cotidiano de sala de aula reflete no 

surgimento de outros problemas, tais como: a rejeição à variedade padrão, medo e 

insegurança por parte do aluno, a queda no rendimento escolar, que bem como o 

aumento dos índices de reprovação nos anos iniciais do Ensino Fundamental devido 

à dificuldade de ensinar a ler e a escrever (BRASIL, 1997, p. 19). Esses e outros 

problemas podem acompanhar “o estigmatizado para o resto da vida” (BOTASSINI, 

2015, p. 124). 

 

(4) (PAF1) esse ano eu tive um aluno  que ele fala “corta” [‘]   [consoante 

vibrante retroflexa],  aí eu falo pra ele é [‘] [consoante fricativa glotal 

surda], aí ele continua falando “corta” [‘]. Aí, é a fala dele, ele nunca vai 

falar  “corta” [‘], porque fala “corta” [‘]. Só que eu falo pra ele, olha 

“corta” [’] não, não;::, o R cê não vai colocar o R (“errezinho”) que treme 

a língua (segmento de texto inaudível) escreve cor:::-ta. Ai isso aí também 

contribui né, porque cada um tem o seu modo de falar. [...] A forma correta. A 
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forma da Língua Portuguesa mesmo né, porque se eu falo “corta” [’] eu 

não vou poder escrever “corta” [’], eu tenho que escrever “corta” [’].  

 

Na frase quatro vemos, claramente, como todos os problemas acima descritos 

podem ganhar forma em sala de aula. Em uma interpretação equivocada do que vem 

a ser o papel da escola frente ao ensino de língua materna, o docente tentar imputar 

a norma considerada de maior valor ao aluno, como se fosse possível apagar os 

traços orais que, antes de qualquer consideração, constitui a identidade do aluno. 

PAF1 relata o seu esforço no sentido de suprimir a pronúncia do aluno, que é 

regional (ele é do estado do Paraná), por considerar que pode interferir no 

aprendizado da escrita. Entretanto, conforme já demostrado neste trabalho, os 

estudos sobre o aprendizado da escrita e sobre a variação linguística, demonstram 

que a pronúncia pode produzir dificuldades no aprendizado da correlação som-letra, 

como, por exemplo, a troca do o pelo u em contexto final de palavra (gato>gatu).  

No entanto, não pode se dizer o mesmo da letra r, especialmente nesse 

contexto em que não produz distinção de significado na língua. A letra <r> tem 

diversas realizações em português brasileiro e só é distintivo, na maior parte dos 

falares, mas não em todos, no contexto medial de palavra como em carro-caro. Desse 

modo, a explicação de que “treme a ponta da língua” para o r que a professora dá é 

equivocada:  o som [h] não é um som linguodental e sim glotal, portanto só vibra a 

glote.  

Para a criança, talvez, também não faça sentido, pois se tentar tremer a língua 

não produzirá tal som que a professora pretende fazê-lo relacionar à escrita padrão, 

e sim outro, produzindo assim mais um desvio da escrita padrão. É importante 

ressaltar que, a forma como o docente acredita que o aluno aprende a escrita, ou seja, 

baseando-se na fala, é algo que a invés de facilitar pode dificultar o aprendizado.  

Isto porque, como afirma os autores MASSINI-CAGLIARI; CAGLIARI, 1999, 

p. 104), é uma concepção que, além dos problemas iniciais de segmentação do oral 

para o escrito, exigirá do aluno a identificação da letra que precisará ser empregada 

para representar determinados sons, que no contexto da complexidade da nossa 

ortografia e as diferentes pronúncias pode destoar da letra que as representam. É o 

que podemos observar no exemplo abaixo: 

 

[...] como é fácil ler uma palavra que comece por X, como xarope, xadrez, 
xingar, xucro, etc. não há nenhuma dúvida nestes casos: a letra X tem o som 
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de [ch]. Porém, se alguém estiver querendo escrever, a partir da observação 
de sua fala, uma palavra como [chéki], [chinchim], [cháli], [chalé], terá diante 
de si a possibilidade de escrever com CH ou com X. qual destas letras deverá 
usar?” (MASSINI-CAGLIARI; CAGLIARI, 1999, p. 105) 
 

Percebemos que a concepção de ensino de língua que fundamenta a prática 

do entrevistado é equivocada, bem como dificulta o aprendizado da língua materna. 

De fato, estamos diante de uma situação que só fortalece o estigma e a discriminação 

da variante apresentada pelo aluno. O “erro” visto pelo professor, não pode ser 

atribuído a fala, simplesmente porque no contexto da oralidade o que existem “são 

formas diferentes de usar os recursos potencialmente presente em nossa língua” 

(BORTONI-RICARDO, 2004, p. 8).   

Analisando do ponto de vista do quinto princípio da Sociolinguística 

educacional que diz respeito à postura do professor diante das regras não padrão da 

língua, podemos inferir que falta sensibilidade às questões da língua, pois mesmo 

reconhecendo que o aluno nunca irá falar como lhe está sendo ensinado, o docente 

insiste em corrigi-lo. Isto, relaciona-se a crença central de que existe uma língua 

correta e sendo assim o seu papel é corrigir a que considera errada. 

Além disso, falta ao docente conhecimentos de teorias linguísticas 

necessárias que lhes permitam entender o conceito de padrão ou de norma, em 

substituição ao de certo e errado, bem como situar o falar do educando no contínuo 

de urbanização para reconhecer suas características sociolinguísticas e culturais e 

assim, promover um ensino que permita ao aluno a também reconhecer as variedades 

existentes como legítimas, ampliar seus recursos linguísticos e a desenvolver sua 

competência comunicativa.  

 

(5) (PAF4) A minha amiga sempre me corrige por eu falar errado, mas nós 

estamos no cotidiano, então eu posso falar errado. 

(6) (PAF2) “respeitando as diversidades a gente deve né:: elevar:: né:: a 

linguagem deles. Sempre respeitando a linguagem que eles trazem, materna, 

mas também a gente deve é, com certeza, ensinar a língua que realmente ele 

vai necessitar, diante, na sua carreira, na sua vida profissional, social.” 

 

(7) (PAF3) Então, por mais que a criança seja de determinada região e ela 

acha que a forma dela falar, dela se pronunciar é a correta, mas a gente tem 
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que explicar, por mais que ela não mude o pensamento dela, a forma dela se 

expressar, mas a gente tem que explicar que na forma universal, é sim de tal 

forma, para que ela venha entender. 

A partir dos relatos nas frases cinco, seis e sete podemos inferir que, embora 

reconheçam a existência das diversas formas de falar, o conhecimento linguístico de 

dos entrevistados não lhes permite perceber que a norma padrão é também uma 

variação como as tantas existentes no Português falado no Brasil. Assim, concebem 

a norma culta como a única forma correta de falar e escrever, sendo as demais 

variedades linguísticas do povo brasileiro definidas por PAF1 como “linguajar que a 

maioria das pessoas usa né?” ou erradas. 

 

(8) (PAF5) A nossa fala não é errada, o que vai ser errada é a ortografia. A 

ortografia ela deve ser realmente, ser bem elaborada, bem na escrita, tem que 

sair certinha, mas a questão é o jeito mais correto de falar, então é a questão 

da linguagem mesmo, e como existe variações linguísticas, não tem como eu 

dizer que eu estou certa e fulano está errado. 

 

(9) (PAF4) A gente não tem que se preocupar com a língua, a gente tem que 

se adaptar da melhor maneira possível. E não tentar introduzir naquele 

aluno a nossa linguagem, a gente tem que se adaptar a linguagem dele 

também. 

 

Por outro lado, observamos nas frases oito e nove que alguns dos docentes 

não só reconhecem a diversidade linguística presente em sua sala de aula como 

adotam uma postura condizente com o sexto princípio da Sociolinguística 

Educacional, que é o da consciência crítica. Estes demonstram ser conhecedores do 

seu papel frente ao ensino de Língua Portuguesa à medida que, reconhecendo e 

respeitando a diversidade do aluno, afirmam com convicção, ao usar a expressão 

“com certeza”, que seu papel é ensinar a norma padrão aos seus alunos, tendo em 

vista que eles necessitarão dela nas situações formais do cotidiano. Vemos aqui um 

caminho para o empoderamento dos docentes no que concerne ao ensino da língua 

e o respeito as variedades linguísticas, conscientes de seu papel enquanto docentes 

de Língua Portuguesa.  
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Aqui cabe também uma observação quanto ao conflito existente entre o 

“certo” e o “errado” enraizado no ensino de língua materna. Além de explicar qual o 

seu papel no ensino de língua portuguesa, o entrevistado PAF5 resume bem a origem 

dessa dualidade no ensino e aprendizagem Língua Portuguesa ao afirmar que “a 

nossa fala não é errada, o que vai ser errada é a ortografia”. De fato, o “erro” surge no 

bojo dessa confusão entre língua, escrita e ortografia oficial. (BAGNO, 2011, p. 147)  

Ainda no que concerne às crenças sobre o papel da escola e do professor é 

importante fazer alguns apontamentos quanto a frase acima expressa por PAF4 ao 

ser indagando sobre seu papel. Isto porque a impressão que se tem no relato da 

docente é que de que o ensino de língua materna deve ocorrer de forma 

descontextualizada, como se fosse possível fingir que não está se ouvindo o que o 

aluno está dizendo. Sobre isso, Bagno (2011, p. 33-34) “não se trata simplesmente, 

como deve ficar bem claro, de “aceitar” a variedade linguística estigmatizada falada 

pelos alunos e ficar só nisso”, mas de promover um ensino que dialogue com as 

diversas formas de falar, que leve o aluno a adquirir conhecimentos que ele ainda não 

possui, como no caso do aprender a ler e a escrever. 

Diante do exposto, reafirmamos que o papel da escola é muito maior do que 

ensinar o aluno a falar, como muitos professores acreditam, mas sim promover 

ambientes de aprendizagem que favoreçam a ampliação da competência 

comunicativa, e isso significa possibilitar ao aluno o contato com os diversos recursos 

comunicativos, estando entre estes a gramática normativa. Não estamos defendendo 

que a escola não deve se preocupar com o ensino na norma padrão, na verdade que 

se delineia a função da escola, de garantir ao aluno o acesso a variedade linguística 

considerada de maior prestígio como o direito de ampliar seu repertório linguístico e 

de participar ativamente em todos os setores da sociedade.  

As palavras que ora se apresentam ao ensino de Língua Portuguesa é 

ampliação e adequação no processo de formação de sujeitos capazes de atuar 

efetivamente e de transformar sua realidade, aqui deveria repousar a função principal 

da escola. Pois, ela é “por excelência, o locus – ou espaço – em que os educandos 

vão adquirir, de forma sistemática, recursos comunicativos que lhes permitam 

desempenhar-se competentemente em práticas sociais especializadas” (BORTONI-

RICARDO, 2004, p. 75). 
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6.4 Crença “A língua portuguesa não é fácil porque existem muitas variações 
linguísticas” 

 

Por fim, apresentamos a última representação de crenças deste trabalho. Sua 

elaboração se deu a partir de dois questionamentos principais a respeito da existência 

ou não das variações linguísticas e de uma forma correta de falar, a saber: Em sua 

opinião, você acha que o Portuguesa é uma língua difícil de ser ensinada e aprendida? 

(Questão 11); Para você, qual é o melhor e mais correto jeito de falar? (Questão 13). 

Além disso, foi possível inferir sobre as crenças dos professores acerca da diversidade 

linguística, nas seguintes questões: Você encontra dificuldades para ensinar a língua 

portuguesa? (Questão 5); Quais as principais dificuldades que a criança encontra no 

aprendizado da língua portuguesa na escola? (Questão 6); O que o professor de 

Língua Portuguesa tem de ensinar? (Questão 10).   

 

Figura 10 – Quarta representação de Crenças: “Existem muitas variações linguísticas” – PAF5. 
 

 
Fonte: Dados da autora (2021) 

 

Na representação acima temos como crença central a ideia de (PAF5), de que 

a Língua Portuguesa não é fácil porque existe muitas variações linguísticas, ou seja, 

a variação é vista como um problema que dificulta o ensino da língua. Esta é uma 

“Língua 
Portuguesa não é 
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existe muitas 

variações 
linguísticas” PAF5

Ele escreve como 
ele fala.

PAF2

O correto é 
ensinar 
correto.

PAF1

"Orientar a 
maneira correta 

tanto de escrever 
como de falar".

PAF4
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também a 
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propriamente 
correta. PAF3
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crença fundamentada na concepção tradicional de ensino de língua materna que que 

considera a norma padrão como a única forma correta de se expressar. Assim, 

acreditam fielmente que os problemas ortográficos que o aluno apresenta em sua 

escrita estão ligados intrinsecamente a forma como se expressam, originando-se aqui 

uma das crenças periféricas que explicaremos mais adiante. 

 Como afirma Bortoni-Ricardo (2005, p. 15) “a escola não pode ignorar as 

diferenças sociolinguísticas”, pelo contrário, é seu papel levar o aluno a reconhecê-

las como legítimas e a fazer uso de maneira adequada nos diversos contextos 

comunicativos. Do mesmo modo, que entendemos que os professores precisam 

descontruir, por meio da pesquisa e da análise mais científica das questões da 

linguagem, essa crença de que a heterogeneidade da língua é um problema, pois 

como discutiremos mais adiante, está é uma crença que não se sustenta 

teoricamente. 

Para a autora, “os alunos que chegam à escola falando ‘nós cheguemu’, 

‘abrido’ e ‘ele drome’, por exemplo, têm que ser respeitados e ver valorizadas as suas 

peculiaridades linguístico-culturais”, assim como, segundo ela, “tem o direito 

inalienável de aprender as variantes de prestígio dessas expressões” (BORTONI-

RICARDO, 2005, p. 15). 

Vemos na crença central, o inverso do que se espera da escola e da prática 

docente no que concerne ao ensino da língua materna. Ou seja, o entendimento da 

diversidade como algo negativo, quando esta deveria ser vista como ponto de partida, 

o conhecimento prévio, a direcionar o aluno no processo de apropriação da variação 

da língua definida como culta. Esta é a prática de ensino fundamentada na perspectiva 

de uma educação bidialetal, sensível as questões da diversidade, que nós 

exemplificamos com as palavras de Bagno (2011, p. 69) que diz que: 

 

Seria mais justo e democrático explicar ao aluno que ele pode dizer “bulacha” 
ou “bolacha”, mas que só pode escrever BOLACHA, porque é necessária 
uma ortografia única para toda a língua, para que todos possam ler e 
compreender o que está escrito – mas é preciso lembrar que ela funciona 
como a partitura de uma música: cada instrumentista vai interpretá-la de um 
modo seu, particular” (BAGNO, 2011, p. 69). 

  

Nota-se que o conhecimento linguístico dos entrevistados não lhes permite 

perceber a norma padrão como uma variação, entre as tantas existentes, do 

Português falado no Brasil. E nem compreendam o que Bagno (2011) explicita na 

citação acima: o que, em tese, não varia, do ponto de vista da forma padrão, é a 
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escrita, pois a fala sempre varia, independemente da classe ou o grupo social a que 

pertence! O que a faz conceber a Língua Portuguesa como única forma correta de 

falar e escrever, sendo as demais variedades linguísticas do povo brasileiro definidas 

como “linguajar que a maioria das pessoas usa né?” (PAF1) e erradas conforme se 

verifica na frase de PAF4 que diz: “...mas nós estamos no cotidiano, então eu posso 

falar errado”.  

Pressupomos que a lógica por detrás dessa crença seja a seguinte: se as 

variações não são “corretas”, logo os alunos falam “errado”, desse modo, os ‘”erros” 

ortográficos que apresentam em sua escrita são o reflexo dos ditos “erros” de fala. 

Essa é a visão que justifica a existência da crença do Português ser difícil em virtude 

da existência das variedades linguísticas, embora saibamos que cientificamente é 

uma crença que não tem sustentação teórica. É a partir desse raciocínio, que 

apresentamos e discutimos as crenças periféricas descrita na última representação 

de crenças deste trabalho. 

 

(1) (PAF2) “Com relação a escrita é a questão da ortografia, porque ele 

escreve como ele fala, né:: então essa é uma das dificuldades”. 

 

(2) (PAF3) “Dentro da nossa sociedade tem a questão da regionalização, mas 

tem também a forma propriamente correta, a forma universal de se pronunciar 

as coisas”. 

 

(3) (PAF4) “Cabe ao professor orientar a maneira correta tanto de escrever 

como de falar”. 

 

(4) (PAF1) “O correto é ensinar correto”. 

 

Na primeira frase  vemos o docente se referir a heterogeneidade da língua 

como justificativa para as dificuldades encontradas no processo de ensino e 

aprendizagem de língua materna. Aqui, dois pontos merecem nossa reflexão, o 

primeiro diz respeito a relação entre fala e escrita que ele estabelece no contexto da 

aquisição da linguagem; e a segunda diz respeito a questão do “erro” que emerge 

dessa relação. 
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Sobre o primeiro aspecto, documentos como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Língua Portuguesa, publicizado há mais de duas décadas, já propunham 

a discussão sobre a forma como como a relação fala e escrita deveria ser vista no 

contexto escolar. Denominando de mitos a percepção que os docentes tem de que “a 

escrita é o espelho da fala” (BRASIL, 1997, p. 26). Coadunando com o PCN Bagno 

(2011, p. 11) afirma que a escrita, nada mais é, que uma “tentativa” de representar o 

que falamos, devendo-nos ser consciente de que nenhuma ortografia, por mais 

completa que seja, jamais conseguirá representar a fala em sua totalidade. 

 

Segundo o princípio alfabético, para cada letra corresponderia um som e vice-
versa. Com essa regra, ao escrever as palavras, cada usuário deveria fazer 
uma transcrição fonética rigorosa. Assim, quem fala [baudi] deveria escrever 
BAUDI, quem  
 [barde] deveria escrever BARDE, quem fala [baudji] deveria escrever 
BAUDJI, e assim por diante. Percebe-se logo que, se cada um escrevesse 
como fala, uma mesma palavra apareceria escrita de várias formas 
diferentes, dificultando sobremaneira a decifração por leitores que não falam 
do mesmo modo que a pessoa que escreveu. (CAGLIARI,2011, p. 78) 

 

Na citação acima, vemos que a ideia tradicional de escrita como uma 

representação fiel da fala é uma crença que não tem comprovação científica. Teria 

comprovação talvez, se existisse uma língua homogênea, em que teríamos um único 

modo de falar e consequentemente uma única maneira de escrever. O que não é o 

caso do português falado no Brasil que, como já sabemos é plural, e, portanto, sua 

representação na escrita diverge em alguns aspectos da variante considerada padrão. 

 
Existe, na nossa sociedade, a crença de que a ortografia das palavras 
refletiria a pronúncia “correta” das palavras, o que é um preconceito, já que a 
ortografia não representa a fala de ninguém, pois tem a função de anular a 
variação linguística, na escrita, no nível da palavra (MASSINI-CAGLIARI, 
CAGLIARI, 1999, p. 31). 

 

Assim, conforme explicitado por Massini-Cagliari e Cagliari (1999, p. 31), a 

escrita foi uma “tentativa” de normatizar todos os dialetos em um modelo dialeto 

padrão que pudessem servir a todos os falantes de uma língua. No entanto, 

acreditamos que não é esta a visão que tem sido disseminada nos ambientes 

escolares. Desse modo, adentramos ao segundo ponto a ser discutido: a questão do 

“erro” que ao longo dos tempos tem sido atribuído a relação fala versus escrita. 

Como já demonstrado, o que temos não são alunos escrevendo como falam, 

pois conforme já exemplificado com a palavra balde por Cagliari (2011), e 

considerando os diversos falares desse país, teríamos na forma escrita as palavras 
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BAUDI, BARDE, BAUDJI. De fato, não é isto que ocorre nas aulas de Língua 

Portuguesa, o que vemos comumente é a escrita da palavra balde nas seguintes 

formas: BAUDE, BAUDI, BADE, BADI. Tais palavras apresentam erros de ortografia, 

que denota que o aluno ainda não conseguiu se apropriar das regras da norma 

padrão, desse modo, não pode ser compreendidos como erros advindos da fala, 

porque estes simplesmente não existem.  

 

(5) (PAF5) “Porque o que a gente fala nem sempre é a forma como a gente 

vai escrever. A nossa fala ela não é errada, o que vai ser errada é a ortografia”. 

 

Assim como descrito na frase um de PAF2, na frase cinco de PAF5 

depreendemos que ambos os docentes demonstram entender que os problemas da 

escrita são de natureza ortográfica, embora os relacione como originários na fala. 

Deduzimos que isto ocorre justamente por ainda não ter a compreensão sobre língua 

versus fala que discutimos nos parágrafos acima. Aqui reside um dos principais 

desafios para os que se dedicam a tarefa de alfabetizar os alunos nos anos iniciais do 

ensino fundamental, que é, a partir da compreensão de que a escrita dos alunos não 

representa uma cópia fiel de suas falas, promover um ensino que dialogue com essa 

diversidade linguística, respeitando-a, garantido os meios necessários para a 

apropriação da norma padrão e o desenvolvimento da competência comunicativos dos 

alunos.  

Quantos as demais crenças periféricas evidenciadas nas frases dois, três e 

quatro, observamos que todos os entrevistados comungam da ideia de que a 

diversidade linguística existe, embora relacione-a apenas à regionalidade e à cultura 

dos alunos, quando sabemos que fatores externos e internos também são 

condicionantes aos fenômenos de variação. Porém, esse reconhecimento das 

variedades regionais e da cultura se dá, em partes, apenas a nível de teoria, pois o 

que prevalece no relato de suas práticas é a existência de uma língua correta que 

precisa ser ensinada e aprendida na escola, daí a crença três e quatro, de que o 

“professor orientar a maneira correta tanto de escrever como de falar” e “o correto é 

ensinar correto”. 

 

(6) (PAF5) Eu convivi com a pessoa que ela é da Bahia né, recentemente, e 

assim, o pouco que eu vivi eu vi essa diferença, mas eu jamais vou dizer que 
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a Língua Portuguesa dela é errada. Não né, são as variações linguísticas lá 

do estado dela, então assim, a gente tem que respeitar. 

 

(7) (PAF4) “A gente tem que ver a cultura, né? A cultura também é muito 

importante”. Igual o açaí: aqui no Pará é açaí, lá no Maranhão é jussara. Então 

se ele colocar: desenhe o açaí e ele colocar: desenhe o açaí e ele desenha e 

faz o nome jussara a gente não pode considerar errado. 

 

Nas frases seis e sete, descrevemos alguns exemplos, citados pelos 

professores, de situações de variações linguísticas, em que relatam uma postura 

respeitosa e sensível, de que conhecem e valoriza os diversos falares do povo como 

legítimos, identitários e culturais. No entanto, quando se trata de ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa, a impressão que se tem é de que esses 

profissionais vivenciam um grande conflito entre prática e teoria, entre o que entendem 

ser o correto em termos de diversidade, mas que na prática de sala de aula não podem 

conceber para não contrariar um sistema político que é opressor, que como afirma 

Bagno (2011, p. 55) utiliza a língua padrão como instrumento para manter o “status 

quo das classes sociais privilegiadas”. 

Ainda sobre o reconhecimento da diversidade linguística foi possível perceber 

nos relatos de alguns dos entrevistados indícios favoráveis ao desenvolver um ensino 

e aprendizagem de língua materna a partir dos conhecimentos linguísticos dos alunos. 

Embora, talvez não tenham a consciência clara da teoria que embasa as ações 

descritas abaixo, e apresentem ainda um discurso permeado pela noção “certo” e 

“errado”, os docentes demonstram compreender que dependendo da situação é 

necessário adequar os discursos aos contextos.  

 

(8) (PAF1) Eu já me deparei::, em alguns lugares que eu tenho que falar a 

palavra que não é correta, porque a pessoa não entende. Mas tem ambiente 

que você tem que se policiar e vai ter que falar a palavra correta, usar o 

Português correto.  

 

(9) (PAF4) Dependendo do local você tem que saber se posicionar, saber se 

expressar. 
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(10) (PAF2) a gente tem sempre falar a maneira correta, sem precisar dizer 

que a dele tá errada. Só falar corretamente que ele vai internalizando. 

 

Nas frases oito e nove a adequação de discurso relatado por PAF1 e 

reafirmado por PAF4 nada mais é do que o monitoramento estilístico de sua fala em 

contextos reais de uso. Uma prática que precisa ser melhor entendida pelos docentes 

para que possam levar o aluno a também desenvolver essa capacidade de monitorar 

seu estilo de fala, haja vista que este é o papel da escola. 

Por fim, na frase dez, a forma como PAF2 discorre sobre o agir do professor 

frente os fenômenos de variação da língua, nos mostra conhecimentos linguísticos 

que nos remete ao quinto princípio da Sociolinguística Educacional que dispõe 

justamente sobre essa postura de apresentar a variante culta da língua sem 

menosprezar e considerar como errônea o modo de falar do aluno. Além disso, 

relacionamos a maneira como direciona o ensino, frente as regras não padrão que 

compõe o repertório linguístico do aluno, ao bidialetalismo proposto por Bortoni-

Ricardo, que é justamente esse saber conduzir o ensino de Língua Portuguesa de 

forma natural, sem qualquer postura discriminatória ou vexatória.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo emergiu da necessidade de promover discussões acerca das 

crenças linguísticas que tem sustentado as práticas dos docentes que atuam no 

ensino de Língua Portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, principalmente 

no que concerne ao reconhecimento e à valorização da diversidade linguística 

existente dentro e fora do contexto de sala de aula. 

Entendemos que por meio da investigação e reflexão de crenças é possível 

fortalecer o campo de estudo que se preocupa com o ensino de língua materna no 

contexto da diversidade. Sobre isto Barcelos (2007, p. 11) diz que a compreensão dos 

problemas de aprendizagem a partir das crenças oportuniza ao docente não somente 

refletir sobre a teoria que sustenta sua prática, mas a entender o porquê de suas 

decisões. 

Percebemos que estudos como estes voltados a identificação e análise de 

crenças sobre o ensino são necessários, visto que existe ainda uma grande 

discrepância entre a proposta de ensino defendida pelos estudos sociolinguísticos e 

o que é trabalhado nas aulas de Língua Portuguesa. Isto porque, a reafirmação da 

língua padrão como a única forma aceitável constitui-se algo estratégico à divisão de 

classes e manutenção do status das classes privilegiadas.  

Além disso, a nosso ver outros aspectos têm contribuído para que a teoria 

sociolinguística e a prática de sala de aula ainda se mantenham distantes no que diz 

respeito ao ensino sensível às questões da diversidade. Aqui destacamos, por 

exemplo, a existência de uma crença central de que o Português é a língua mais difícil 

que existe no mundo, que num círculo vicioso, se mantém ao longo dos tempos, 

sustentando todas as outras crenças apresentadas nesta pesquisa. 

Identificamos um total de quatro crenças centrais que se interligam a quinze 

crenças periféricas, que em nossas análises nos apresentam duas percepções. A 

primeira diz respeito a forma como alguns professores concebem o processo de 

ensino e aprendizagem de língua materna (suas crenças) que a nosso ver implica 

diretamente no modo como ele acredita que deve ser o ensino de língua portuguesa, 

nas metodologias e recursos didáticos que devem ser utilizados, bem como no modo 

como o aluno aprende.  

Por outro lado, observamos também em nossas análises que alguns 

professores defendem uma dada concepção de língua, no entanto quando se 
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propõem a falar de sua prática ela parece não coadunar com a concepção de língua 

e de ensino abordada. Ou seja, teoria e prática se contradizendo nos relatos dos 

docentes. 

Observamos que infelizmente após anos desde o início das discussões sobre 

a variação linguística e ensino ainda se observa certa dificuldade dos professores em 

compreender o caráter heterogêneo da língua. Isto porque, no cotidiano de sala de 

aula alguns professores ainda se demonstram inseguros quanto ao agir frente aos 

denominados “erros” que os alunos apresentam. (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 38).  

Percebemos que as variações existem para os entrevistados, mas são ainda 

por eles consideradas erradas, pois acreditarem na existência de uma forma universal. 

Para eles é papel da escola apresentar e ensinar a norma padrão mesmo que o aluno 

insista em continuar falando “errado”. Essa visão que reduz a Língua Portuguesa a 

norma padrão é algo que precisa cada vez mais ser discutida. Visto que, direciona o 

processo de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de uma prática 

tradicional de ensino de língua que não atende as demandas sociais de uso da língua. 

Não pretendemos aqui elencar os culpados pelos problemas educacionais 

relacionados ao ensino de Língua Portuguesa e que, de certo modo, foram 

relembrados nas crenças reveladas pelos docentes. Mas entendemos que a solução 

deles perpassa pelo enfrentamento de muitas questões que são de natureza social, 

política e cultural. 

Concluímos que é urgente a necessidade de  políticas de valorização do 

ensino de língua materna pautado na preocupação com as variações mais 

estigmatizadas, na desconstrução da noção de “erro”, na apropriação da norma culta 

como direito social por meio da oferta ao aluno dos recursos gramaticais, estratégias 

discursivas, ampliação de vocabulário e consequentemente a ampliação da 

competência linguística. 

Assim, resgatando a temática principal desta pesquisa, concordamos com 

Bagno (2011, p. 144) que diz que “precisamos rever toda uma série de ‘velhas 

opiniões formadas’ que ainda dominam nossa maneira de ver nosso próprio trabalho”. 

É preciso rever nossas crenças, sejam para reafirmá-las ou alterá-las, por meio de um 

processo de reflexão que perpassa pela compreensão da língua como viva, dinâmica, 

sempre em processo de transformação. Pois a partir desta compreensão práticas 

poderão ser reformuladas. Ademais, a mudança de crenças no ensino de língua só 
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ocorrerá de fato quando a insatisfação, fator primordial nesse processo, inquietar o 

docente. (BARCELOS, 2007, P. 119). 

A prática é, pois o ponto de maior poder que o professor pode ter no que 

concerne ao ataque ao preconceito linguístico (BAGNO, 2011, p. 143). Por fim, 

concluímos esta secção reafirmando que “de um verdadeiro professor devemos 

sempre esperar compaixão, solidariedade, empatia, nunca ódio – muito menos o riso 

deplorador” (BAGNO, 2011, p.154) frente à heterogeneidade da língua.
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APÊNDICE A – Ficha do informante 
 

DADOS PESSOAIS DO INFORMANTE 

1. Nome: ________________________________________________________ 
2. Data de nascimento: _____________________________________________ 
3. Sexo: (  ) M   (  )F 
4. Idade: ____________________ 
5. Estado civil: (  )solteiro  (  )casado  (  )viúvo   (  ) outro 
6. Naturalidade: ______________________________ 
7. Com que idade chegou a esta cidade (caso não seja natural da localidade)? 
8. Domicílios e tempo de permanência fora da localidade? 
9. Escolaridade? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

10. Formação acadêmica? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

11. Experiência profissional? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

12. Formação continuada? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

13. Quantos anos de exercício da profissão? 
____________________________________________________________ 
 

14. Instituição onde trabalha ou trabalhou em 2020? 
____________________________________________________________ 
 

15. Turma que trabalhou em 2020? 
____________________________________________________________ 
 

16. Possui outra profissão/ocupação?_________________________________ 

CONTATO COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

17. Assiste TV? (  )todos os dias   (  )as vezes  (  ) nunca 
18. Programas preferidos?  

(  )novelas 
(  )esportes 
(  )pr. auditório 

(  ) noticiários 
(  ) pr. religioso 
(  )filmes  

(  ) outro 
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19. Tipo de transmissão? 
(  ) rede gratuita 
(  )parabólica 

(  ) TV por 
assinatura 

 
20.  Ouve rádio? 

(  )todos os dias 
(  )parte do dia 
(  )o dia inteiro 

 (  )enquanto viaja 
(  )enquanto trabalha 

 (  )as vezes 

(  )nunca 

 
21. Programas preferidos? 

(  ) noticiário geral 
(  )esportes 
(  ) pr. religioso 

(  ) noticiário policial 
(  )música 

(  )pr. c/ participação 
de ouvinte  
(  ) outro 

 
22. Lê jornal? 

(  ) todos os dias 
(  ) semanalmente 

(  ) raramente 
(  ) as vezes 

(  ) nunca 

 
23. Nome do jornal? _______________________________________________ 

(  )local   (  )estadual   (  )nacional 
 

24. Seções de jornal que gosta de ler? 
(  ) editorial 
(  ) esportes 
(  ) variedades 

(  ) pr. cultural 
(  ) política 
(  ) página inicial 

(  ) classificados 
(  ) outra 

 
25. Lê revista? 

(  )as vezes 
(  ) semanalmente 

(  ) mensalmente 
(  ) raramente 

(  ) nunca 
 

 
26. Nome/tipo de revista? ___________________________________________

 
27. Lê livros? 

(  )as vezes 
(  ) semanalmente 
 

 
(  ) mensalmente 
(  ) raramente 
(  ) nunca 

 

28. Quantos livros você leu nos últimos 12 meses? ________________________ 
Cite os nomes de alguns dos livros lidos. _____________________________ 

 
PARTICIPAÇÃO EM DIVERSÕES 

 Frequentemente Às vezes Raramente Nunca 
Cinema     
Teatro     
Shows     
Man. folclóricas     
Futebol     
Outros esportes     
Outros      
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PARA PREENCHIMENTO APÓS A ENTREVISTA 
Características psicológicas do informante: 
 (  ) tímido  (  )vivo  (  )perspicaz    (  ) sarcástico 
 
Espontaneidade da elocução 
(  )total (  )grande  (  )média   (  ) fraca 
 
Postura do informante durante a entrevista: 
(  )cooperativa 
(  )não cooperativa 
(  )agressiva 
(  )indiferente 
 
Interferência ocasional de circunstantes: 
(  )sim   (  )não 
 
Caracterização sumária dos circunstantes: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ambiente da entrevista: _______________________________________________ 
Observações: 
___________________________________________________________________ 
Nome do entrevistador: ________________________________________________ 
Local da entrevista: ___________________________________________________ 
Cidade/UF: _________________________________________________________ 
Data da entrevista: ____________________ Duração:_______________________ 
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APÊNDICE B - Questionário/Entrevista 
 

1. Para você o que significa saber Língua Portuguesa? 
2. Em se tratando do ensino de Língua Portuguesa qual é a função da escola?  
3. Conforme sua formação, qual é o papel do professor dos anos iniciais no ensino 

de Língua Portuguesa? 
4. Em sua prática de sala de aula, quais metodologias você utiliza no processo de 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa? 
5. Você encontra dificuldades para ensinar a língua portuguesa? Quais? Como 

isso se relaciona com sua formação acadêmica? 
6. Quais as principais dificuldades que a criança encontra no aprendizado da 

língua portuguesa na escola, de acordo com sua experiência? Por quê? 
7. O que significa ser alfabetizado? 
8. O que a criança tem de aprender de língua portuguesa nos anos iniciais? 
9. Alguns professores de Língua Portuguesa reclamam de problemas de escrita 

(ortografia, correção gramatical) do aluno vindo dos anos iniciais. O que você 
pensa sobre isso? 

10. O que o professor de Língua Portuguesa tem de ensinar? 
11. O que o professor de Língua Portuguesa, a partir do 6º ano, deve esperar do 

aluno que ingressa no Ensino Fundamental Anos Finais, em termos de 
aprendizado da língua? 

12. Em sua opinião, você acha que o Português é uma língua difícil de ser ensinada 
e aprendida? Justifique. 

13. Para você, qual é o melhor e mais correto jeito de falar? 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da 
pesquisa Crenças linguísticas de professores dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental no município de Jacundá-PA, que tem como objetivo a investigação de 
crenças linguísticas de professores sobre o ensino de Língua Portuguesa. 

Essa pesquisa emerge da necessidade de suscitar debates acerca das 
crenças que influenciam as atitudes linguísticas dos docentes frente ao ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa nas escolas, de modo a contribuir nas 
discussões sobre o desenvolvimento de práticas docentes que respeitem o modo de 
falar de cada aluno, fortalecendo o processo de aquisição de linguagem oral e escrita 
no contexto escolar a partir da consideração da heterogeneidade da língua.  

A pesquisa tem por benefícios conhecer as crenças que norteiam as práticas 
dos professores para assim contribuir no desenvolvimento de um ensino de Língua 
Portuguesa pautado na diversidade linguística. 

O motivo deste convite é que o (a) Sr. (a) se enquadra nos seguintes critérios 
de inclusão: professor com formação em pedagogia; com muitos anos de exercício da 
docência; com poucos anos de exercício da docência; atuante nos  Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; profissional efetivo da rede pública de ensino local. 

O (A) Sr. (a) será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que 
desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar, retirando seu 
consentimento ou interrompendo sua participação a qualquer momento. A sua 
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 
ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. Para participar deste 
estudo o (a) Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 
financeira. 

Serão tomadas as seguintes medidas e/ou procedimentos para assegurar a 
confidencialidade e a privacidade das informações por você prestadas: apenas a 
pesquisadora do projeto e sua orientadora, que se comprometeram com o dever de 
sigilo e confidencialidade, terão acesso a seus dados e não farão uso destas 
informações para outras finalidades; qualquer dado que possa identificá-lo será 
omitido na divulgação dos resultados da pesquisa; serão utilizados códigos 
alfanuméricos para se referir aos informantes da pesquisa; o pesquisador irá tratar a 
sua identidade com padrões profissionais de sigilo e privacidade; não serão obtidas 
fotografias e vídeos, apenas gravações de voz que ficarão sob a propriedade do 
pesquisador responsável. O (A) Sr. (a) não será identificado (a) em nenhuma 
publicação que possa resultar deste estudo. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: aplicação de ficha 
do informante adaptado do Atlas Linguístico do Brasil para levantamento do perfil 
socioeconômico do entrevistado e entrevista mediada por questionário 
semiestruturado com questões abertas. As entrevistas serão realizadas no ambiente 
escolar de trabalho do entrevistado em horário em que não haja atendimento ao 
público, ou em local de sua própria escolha, estando presentes somente o 
pesquisador e entrevistado.  
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A sua participação consistirá em preencher as perguntas constantes na ficha 
do informante, bem como responder as questões abertas presentes no roteiro de 
entrevista/questionário à pesquisadora do projeto. A entrevista será gravada mediante 
a autorização do entrevistado(a) expressa pela assinatura deste termo. 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, e 
somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e sua orientadora. Ao final da 
pesquisa, todo material será mantido em arquivo digital, sob sua guarda e 
responsabilidade da pesquisadora, por pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, 
conforme Resolução Nº 510, DE 07 de abril de 2016 do Conselho Nacional de Saúde, 
e com o fim deste prazo, será descartado. 

Como toda pesquisa desenvolvida com seres humanos está também 
apresenta riscos ao sujeito participante. Dentre os riscos existentes destacamos nesta 
pesquisa a discriminação e estigmatização, invasão de privacidade, constrangimento, 
desconforto, tomar o tempo do sujeito ao responder ao questionário/entrevista, riscos 
de identificação dos sujeitos, vazamento de dados, riscos relacionados à divulgação 
dos dados obtidos nas gravações e outros. 

No entanto, com o intuito de minimizar os riscos acima citados e outros que 
porventura poderão surgir durante o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, a 
pesquisa adotará algumas medidas, providências e cautelas tais como: minimizar os 
desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para não responder questões 
constrangedoras; Estar o pesquisador atento aos sinais verbais e não verbais de 
desconforto do entrevistado(a); Assegurar a confidencialidade e a privacidade, a 
proteção da imagem e a não estigmatização, garantindo a não utilização das 
informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos de 
auto-estima, de prestígio e/ou econômico – financeiro; Garantir que o estudo será 
suspenso imediatamente ao perceber algum risco ou dano a integridade do sujeito 
participante da pesquisa, consequente à mesma, não previsto no termo de 
consentimento; Garantir a divulgação pública dos resultados; Garantir que sempre 
serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos dos 
entrevistados; Garantir que os dados obtidos na pesquisa serão utilizados 
exclusivamente para a finalidade prevista neste TCLE.  

Em qualquer fase da pesquisa e dela decorrente o pesquisador assumirá a 
responsabilidade pelo ressarcimento e pela indenização caso seja comprovado danos 
na dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural e espiritual do 
entrevistado (a). 

Os resultados estarão à disposição dos entrevistados mediante divulgação ou 
publicação da dissertação de Mestrado da pesquisadora, devidamente apresentada, 
aprovada e registrada em Ata da sessão pública de Defesa de Mestrado, na 
Universidade do Sul e Sudeste do Prá – UNIFESSPA. 

 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFPA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. O Comitê de Ética é a instância que tem por 
objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
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dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
Dessa forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de 
modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, 
da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da 
privacidade. 

Endereço: Rua Augusto Corrêa nº 01- Campus do Guamá,UFPA- Faculdade de 
Enfermagem do ICS - sala 13 - 2º and. 
Bairro: Guamá   CEP: 66.075-110  UF: PA  Município: BELEM 
Telefone: (91)3201-7735   Fax: (91)3201-8028  E-mail: cepccs@ufpa.br  

 
Diante de todo o exposto, confirmo que cedo ao(à) aluno(a) do curso de Pós 

Graduação- Mestrado Acadêmico em Letras- POSLET (2019), da Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), os direitos da entrevista voluntária 
e/ou uso dos dados no trabalho de produção da dissertação de mestrado, intitulada 
“CRENÇAS LINGUÍSTICAS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS NO MUNICIPIO DE JACUNDÁ - PARÁ”.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que 
uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida a(o) 
entrevistado (a). 

Declaro que fui esclarecido(a) quanto aos objetivos do trabalho e deste TCLE. 

 

 _____________, _______ de _____________________ de _______  

 

__________________________________ 

Entrevistado (a) 

 

 __________________________________  

Pesquisador (a) 

 


