
   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA EM SALA DE AULA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

Luciana Maria da Silva
1
 

Deyse Souza Alves 

RESUMO 

Introdução: A língua sofre modificações com o passar do tempo e cada indivíduo possui seu 

jeito próprio para se comunicar. Pensando nisso, é importante refletir sobre os desafios 

enfrentados pelo docente ao ensinar a gramática normativa, levando em consideração as 

variações que existem na língua e as consequências relacionadas ao preconceito oriundo das 

variações linguísticas. Objetivo: Contribuir com a prática pedagógica dos professores de 

Língua Portuguesa e com a prática na educação básica, na medida em que, por meio dos 

dados obtidos na pesquisa bibliográfica, eles possam refletir melhor sobre o fazer pedagógico, 

especialmente no tratamento dado à variação linguística em sala de aula e, certamente, 

repensá-lo em função de um desempenho comunicativo mais eficaz.  Metodologia: As 

metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados 

e discussão: Para cumprir o objetivo proposto e dentro da perspectiva da pedagogia de 

projetos, as autoras sugerem o projeto intitulado “O português brasileiro”, o qual tem por 

objetivo reconhecer as variedades linguísticas de cada região de origem dos alunos a fim de 

produzir textos que utilizem essas variações.  Conclusão: Há muito preconceito linguístico 

dentro do espaço escolar com relação às pessoas que fazem uso de um dialeto não prestigiado 

pela sociedade. Sendo assim, a escola deve assumir o papel de mostrar que existe uma norma 

que é tida como padrão para certas formalidades, porém deve evidenciar o respeito às 

variantes e capacitar os educandos a utilizar essas variantes linguísticas em função das 

diferentes situações.  Portanto, as diferenças linguísticas no país não podem ser ocultadas em 

favor de uma representação de unidade linguística que é tão discriminatória quanto a crença 
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na existência 

da igualdade racial no país: num caso e no outro, e justamente porque são fatores 

historicamente inter-relacionados, negar a diferença é contribuir para a permanência da 

desigualdade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Variação Linguística. Diversidade linguística. Preconceito 

Linguístico. 

 

 

 

 


