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RESUMO 

 

O objetivo principal do presente trabalho é descrever as atitudes linguísticas dos alunos da 

Escola Municipal Francisco Rafael Campos, situada em Aparecida de Goiânia – Goiás, em 

relação à disciplina escolar Língua Portuguesa. O ponto de partida para o desenvolvimento do 

trabalho foi, principalmente, a reflexão sobre as práticas de letramento escolar vigentes 

atualmente no Brasil, no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem de Língua Portuguesa, 

língua ensinada e disciplina escolar, por meio do português brasileiro, língua de ensino e 

língua materna de grande parte dos brasileiros. Esta dissertação se apoia em alguns dos 

pressupostos da Sociolinguística Educacional, visto que nossa discussão está em torno dos 

conflitos acerca da aprendizagem da norma culta da Língua Portuguesa, em contexto escolar, 

e nos pressupostos e princípios de análise da Sociolinguística Interacional, que contribuíram 

fundamentalmente para a interpretação dos fatos e dos eventos socioculturais durante a 

pesquisa. Também as reflexões acerca de políticas linguísticas e políticas de letramento, 

propostas pela Sociolinguística nas últimas décadas, associadas à Teoria da Prática de 

Bourdieu, forneceram um adequado fundamento teórico para a compreensão da configuração 

das práticas de letramento escolar vigentes em nosso campo de estudo. Nossas principais 

conclusões são que as práticas de letramento escolar, articuladas a políticas linguísticas e de 

ensino de línguas, que visam a ensinar uma única variedade linguística em sala de aula, geram 

atitudes linguísticas negativas nos alunos em relação ao aprender a norma prestigiada da 

Língua Portuguesa, eleita como padrão e que, as atitudes linguísticas, tanto de professores 

quanto de alunos, em relação à Língua Portuguesa e à aprendizagem da disciplina Língua 

Portuguesa, foram historicamente construídas, a serviço do projeto colonial brasileiro.    

 

 

Palavras-chave: Atitude sociolinguística, Língua Portuguesa, Teoria da Prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims at describing which are the linguistic attitudes of the students from Municipal 

Francisco Rafael Campos school located in Aparecida de Goiânia – Goiás in relation to the 

subject Portuguese Language. To develop this work, we have taken as starting point the 

reflection on the school literacy practices presently in vigor in Brazil as far as the taught and 

the teaching languages of the participants are concerned. The former concerns with the 

teaching and learning of Portuguese language as a school subject; the latter refers to Brazilian 

Portuguese, the mother tongue of the majority of Brazilians. This thesis could be taken in the 

approach of the Education Sociolinguistic, as our discussion matters the conflicts about the 

standard form learning of Portuguese in the context of school. Nevertheless, the Interactional 

Sociolinguistic conjectures and principles and the reflections upon the language and literacy 

policies proposed by Interactional Sociolinguistics have fundamentally contributed to the 

interpretation of facts and sociocultural events during the research. Also, the reflections on the 

linguistic and literacy policies, lately proposed in Sociolinguistics by the Bourdie‟s theory of 

practice, have supplied us with an adequate theoretical fundament to the understanding of the 

practices configuration of school literacy. In the account of linguistics policies of language 

teaching, which seek to teach one and only linguistic variety in the classroom, we have firstly 

concluded that the practices of school literacy has produced negative linguistic attitudes on 

the students in the account of learning the privileged norm of Portuguese language, that is 

considered the standard and the teacher and students‟ attitudes in relation to teaching and 

learning Portuguese as a subject in school have been historically built via the Brazilian 

colonial project.  

 

Key Words: Linguistic attitudes,  Portuguese Language, Theory of practice. 
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INTRODUÇÃO 

Recentemente, no Brasil, têm sido desenvolvidas muitas pesquisas sobre o valor 

atribuído a determinadas variações linguísticas, no contexto escolar, evidenciando questões 

importantes para a reflexão sobre o tratamento dado à variação em sala de aula de Língua 

Portuguesa, tais como os trabalhos de Bortoni-Ricardo (2004; 2005); Cyranca (2007); Mollica 

e Leal (2008). Motivados por essa tendência, denominada de Sociolinguística Educacional, 

decidimos problematizar as questões que envolvem as atitudes linguísticas em relação à 

disciplina escolar Língua Portuguesa apresentadas por alunos de uma escola da rede pública 

de ensino municipal da cidade de Aparecida de Goiânia - Goiás.  

Em 2010, no Programa de Iniciação Científica – UFG/CNPq – como pesquisador 

voluntário, desenvolvi um plano de trabalho, durante um ano, para verificar a aquisição da 

variação linguística em sala de aula, por meio da análise da aquisição da assimilação da 

nasalidade pretônica, em sala de aula da Educação Infantil. Desde então, tenho observado, 

mais ou menos sistematicamente, o tratamento da variação linguística em sala de aula.  

As experiências por mim vividas na Iniciação Científica suscitaram as seguintes 

questões: Como os professores de Língua Portuguesa têm considerado os modos como seus 

alunos falam o português? Qual a implicação disso nos processos de ensino e aprendizagem 

de Língua Portuguesa? Em meu trabalho de conclusão de curso, ainda em 2010, procurei 

buscar respostas a essas questões, as quais me levaram para outras e outras questões, outros e 

outros problemas. Questões e problemas que passei a vivenciar mais de perto e com mais 

constância no exercício da docência.  

Em minhas experiências profissionais, na rede pública de ensino, tenho percebido que 

a língua das práticas linguísticas dos professores – eu e meus colegas – e dos alunos, a língua 

de ensino, é muito diferente da língua que é ensinada na escola, nas aulas de Língua 

Portuguesa, a língua ensinada ((PIMENTEL DA SILVA; BORGES, 2011). A diferença se 

dá, principalmente, porque a disciplina de Língua Portuguesa ainda se orienta pelo ensino de 

uma norma herdada da tradição literária luso-brasileira, portanto, pouco familiar para a 

maioria dos alunos.  

O contato entre a língua ensinada – a norma herdada da língua portuguesa – e a 

língua de ensino – práticas linguísticas variadas do português brasileiro – na sala de aula de 

Língua Portuguesa, é bastante conflituoso. Refletindo as políticas e planejamento linguísticos 

que vigoram no país, as práticas de letramento nas escolas observadas priorizam apenas uma 

variedade da língua portuguesa, considerada norma padrão ou norma culta, correta e melhor 
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que as demais. Tais práticas escolares provocam o apagamento das muitas outras variedades 

linguísticas, as consideradas populares, invisibilizando a diversidade linguística existente em 

sala de aula.  

A invisibilização da diversidade linguística em sala de aula, por meio do apagamento 

das diferenças linguísticas, associada a práticas pedagógicas pautadas pelo ensino da norma 

herdada como se fosse uma língua estrangeira torna a Língua Portuguesa uma língua 

opressora, gera insegurança e sentimentos de fracasso e incapacidade de aprender a língua. 

Esses sentimentos resultam na rejeição ao estudo da Língua Portuguesa por parte dos 

estudantes e, assim, no nosso entendimento, a principal razão das dificuldades enfrentadas 

pelos alunos no estudo da Língua Portuguesa são os sentimentos construídos no/pelo conflito 

entre língua ensinada e língua de ensino.   

Em resumo, as práticas de letramento escolar, articuladas a políticas linguísticas e de 

ensino de línguas, que visam a ensinar uma única variedade linguística em sala de aula, geram 

atitudes linguísticas negativas nos alunos em relação ao aprender a norma prestigiada da 

Língua Portuguesa, eleita como padrão. O aluno sequer tem a chance de enxergar suas reais 

dificuldades de aprendizagem da língua, porque, no processo de aprendizagem de línguas, é 

tomado pela insegurança e por sentimentos de inferioridade com relação às suas práticas 

linguísticas. 

Entendemos que as atitudes linguísticas, tanto de professores quanto de alunos, em 

relação à Língua Portuguesa e à aprendizagem da disciplina Língua Portuguesa, foram 

historicamente construídas, a serviço do projeto colonial brasileiro. Atualmente, na escola, 

pode ser que tais atitudes estejam sendo reforçadas e reconstruídas já no processo de 

aquisição da escrita escolar, por meio de políticas linguístico-educacionais articuladas a 

práticas de letramento escolar uniformizadoras. Diante disso, acreditamos que atitudes 

linguísticas positivadoras de práticas de letramento escolar, da mesma forma, podem ser 

construídas na escola, por meio de políticas linguísticas e de práticas de ensino de línguas que 

promovam a convivência das diversas práticas linguísticas, de maneira equitativa e 

democrática. 

Frente ao exposto, o objetivo principal do presente trabalho é descrever quais são as 

atitudes linguísticas de alunos da rede pública de ensino em relação à disciplina escolar 

Língua Portuguesa. O ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho foi, 

principalmente, a reflexão sobre as práticas de letramento escolar vigentes atualmente no 

Brasil, no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem da Língua Portuguesa, língua ensinada 
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e disciplina escolar, por meio do português brasileiro, língua de ensino e língua materna da 

grande maioria dos brasileiros. 

A pesquisa, cujos resultados ora se apresentam, foi realizada com professores e alunos 

da Escola Municipal Francisco Rafael Campos, em Aparecida de Goiânia– GO. Essa escola se 

caracteriza pela complexidade sociolinguística, compondo um espaço sociopolítico, a que 

estamos denominando de campo de diversidade linguístico-cultural invisibilizada. Nessa 

escola atuam professores oriundos de diferentes lugares, ou seja, nem todos os professores 

pertencem à comunidade onde está a escola. Há alunos de diferentes lugares do estado e de 

diferentes regiões do país.  

A complexidade sociolinguística do campo de pesquisa favorece o entendimento da 

formação das atitudes linguísticas no processo de letramento escolar ancorado no ensino de 

uma só norma linguística, pois, acreditamos que são os conflitos interculturais e interacionais 

que propiciam a emergência de posturas, valores, princípios e sentimentos em relação às 

línguas e seus sujeitos.  

Muitas são as linhas possíveis de serem seguidas no trabalho sociolinguístico, esta 

dissertação poderia adequar-se à Sociolinguística Educacional, visto que nossa discussão está 

em torno dos conflitos acerca da aprendizagem da norma culta da Língua Portuguesa, em 

contexto escolar. No entanto, é inegável que os pressupostos e princípios de análise da 

Sociolinguística Interacional contribuíram fundamentalmente para a interpretação dos fatos e 

dos eventos socioculturais durante a pesquisa. Também, como não poderia deixar de ser, as 

reflexões acerca de políticas linguísticas e políticas de letramento, propostas pela 

Sociolinguística nas últimas décadas, associadas à Teoria da Prática, de Bourdieu (1983), 

forneceram um importante fundamento teórico para a compreensão da configuração das 

práticas de letramento escolar vigentes em nosso campo de estudo. Por tudo isso, entendemos 

que nosso trabalho situa-se no campo da Sociolinguística, consideradas suas diversas formas 

de abordagem à linguagem. 

A pesquisa está sustentada em metodologias qualitativas, de orientação principalmente 

etnográfica, em que o pesquisador foi parte do processo e se inseriu nos espaços de pesquisa, 

como autor e como sujeito ao lado dos demais participantes, em busca de pistas e indícios 

reveladores das atitudes linguísticas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, a fim de se alcançar 

as evidências da correlação entre essas atitudes e as dificuldades de aprendizagem de Língua 

Portuguesa apresentadas pelos alunos.  

Com essa pesquisa foram gerados os dados para o estudo que se propôs realizar, a 

partir das interações observadas, de atividades escritas de dois alunos matriculados no 
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primeiro ano do ensino fundamental, trechos de relatórios referentes a esses alunos escritos 

pela professora, pedagoga, do primeiro ano do ensino fundamental, levantamento de dados 

realizado com cinquenta e sete alunos matriculados no nono ano do ensino fundamental e 

alguns textos escritos por professores e pela equipe gestora, que circularam na escola. 

          Com relação à sua organização, esta dissertação está dividida em três capítulos, além 

da introdução, conclusão e das referências, a saber: no primeiro capítulo, apresentam-se o 

quadro teórico de interpretação dos fatos pesquisados e discussão dos resultados, e as 

concepções orientadoras das discussões; a ênfase do capítulo é sobre a revisão do conceito de 

atitude linguística, com base nos Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança 

linguística (WEINREICH; LABOV; HERZOG, [1968] 2006), obra fundadora da 

Sociolinguística Variacionista; nessa obra, dentre os problemas levantados pelos autores, para 

os quais uma teoria da mudança linguística deve apresentar soluções, está o problema da 

avaliação social das variações linguísticas, que constitui o cerne da compreensão do problema 

abordado no presente estudo. 

Ainda no primeiro capítulo, discutimos sobre as práticas de letramento escolar no 

contexto das políticas linguísticas e educacionais brasileiras, que, de acordo com nossa 

argumentação, estão na base das práticas de ensino, das posturas políticas dos sujeitos da 

educação e, por isso, podem ser geradoras das atitudes linguísticas negativas de professores e 

alunos com relação à língua portuguesa e ao seu ensino, na escola. 

O segundo capítulo trata da apresentação e problematização da situação 

sociolinguística do campo de pesquisa, bem como da descrição dos procedimentos de coleta 

de dados e desenvolvimento da pesquisa.   

No terceiro capítulo, descrevemos as atitudes de alunos no início e no final do Ensino 

Fundamental em relação à disciplina escolar Língua Portuguesa e apresentamos os eventos 

observados no espaço pesquisado que nos possibilitaram hipotetizar como as atitudes 

linguísticas em relação à disciplina Língua Portuguesa são constituídas nas práticas 

linguísticas escolares. Confrontamos a constituição de atitudes linguísticas negativas, por 

parte dos alunos, frente à aprendizagem de Língua Portuguesa, e o conflito entre língua de 

ensino e língua ensinada que emerge das posturas políticas educacionais e práticas de 

letramento escolar atuais, à padronização da língua oficial do país. 

O evento que nos fez iniciar as reflexões sobre a relação entre a constituição das 

atitudes linguísticas dos sujeitos, nas práticas de letramento escolar e o processo de aquisição 

da escrita, na escola, ocorreu em agosto do ano de 2012, no estudo complementar Português 

Intercultural VIII do curso de Educação Intercultural da UFG. 
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O estudo complementar Português Intercultural está em todas as matrizes do curso de 

Educação Intercultural – Ciência da Linguagem, Ciência da Natureza e Ciência da Cultura – 

portanto, na turma havia estudantes das três matrizes e de diferentes etnias, falantes de 

diferentes línguas.  

A ementa do Português Intercultural VIII contempla a redação acadêmica e tem por 

objetivo a elaboração de um artigo acadêmico para apresentar os resultados da pesquisa 

desenvolvida no projeto extraescolar, que é desenvolvido ao longo do curso. Os resultados do 

projeto extraescolar compõem o TCC dos estudantes, uma exigência para a conclusão do 

curso. Já o artigo que é elaborado no Português Intercultural VIII integra uma publicação 

coletiva, organizada para a divulgação dos resultados das pesquisas realizadas pelos 

estudantes do Curso.  

A turma de Português Intercultural VIII, de 2012, era composta de indígenas Apinajé, 

Javaé, Karajá, Krahô, Tapirapé, Tapuia e Xerente, falantes de línguas Tupi e Macro-Jê. Além 

dos estudantes do curso de Educação Intercultural participaram dessa turma de estudo 

complementar, quatro intercambistas alemães, da Universidade Católica de Eichstätt-

Ingolstadt, uma estagiária argentina, da Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de 

Córdoba, dois alunos da licenciatura em Português da Faculdade de Letras/UFG, um aluno do 

Mestrado em Estudos Linguísticos e um aluno do Mestrado em Estudos Literários do 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás. 

Na primeira aula, foi solicitado aos estudantes indígenas, que são professores nas 

escolas indígenas de suas comunidades, para relatarem suas primeiras experiências com o 

português, na oralidade e na escrita, na escola e antes da escola. Num primeiro momento, os 

estudantes compartilharam suas experiências com os colegas, em forma de narrativas orais. 

Posteriormente, as experiências foram narradas na escrita. Os alunos da Faculdade de Letras, 

graduação e pós-graduação, e os alunos estrangeiros também relataram suas experiências.   

Dentre os relatos feitos na aula, um, em particular, chamou a atenção de todos e tornou 

o momento da aula especialmente reflexivo. Trata-se do relato da professora indígena N. 

Xerente. Relatamos a seguir nossa interpretação do fato vivenciado, depois de confrontar as 

informações à narrativa escrita da mesma autora: 
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Narrativa 1 – O sofrimento em adquirir o Português  

 
Fonte: Narrativas de campo do autor (Diário de campo). 

   

A professora N. Xerente ainda disse que se considera “mais ou menos” em Português. 

Não gosta muito de escrever, mas sua escrita “dá pro gasto”. Da mesma forma que N. 

Xerente, a grande maioria dos estudantes indígenas da turma aprendeu português pela escrita 

na escola, alguns deles aos 15 anos de idade. Foram unânimes na turma as declarações de 

dificuldade em português, de resistência com a escrita em português e de um grande desejo de 

dominar a língua portuguesa. Esse quadro é comum a outras turmas de Português Intercultural 

do curso de Educação Intercultural, conforme discutido em Rezende (2010).  

Nossa interpretação do relato é que o processo de aquisição da língua portuguesa pelo 

indígena, no campo escolar, pela escrita, assim como o próprio processo de aquisição da 

escrita, podem ser muito dolorosos para o aluno. Mais doloroso ainda para o indígena, que 

tem o português como segunda ou terceira língua. Por não entender nem reproduzir a escrita 

do quadro e por não entender a explicação oral da professora, a aluna N. Xerente, por 

exemplo, era castigada, perdendo o direito de participar do recreio. Diante do enunciado da 

aluna de que não aprendeu “na escola daquela professora”, vemos que a atitude linguística de 

um sujeito pode ser uma resposta à avaliação ou à postura de alguém ou de algum grupo 

social com relação aquele sujeito. Retomaremos a discussão sobre a constituição das atitudes 

linguísticas, a partir dessa narrativa, no terceiro capítulo. 

 

 

 

A professora N. Xerente foi para a escola com nove anos de idade e, naquele 
momento, afirmou, ela não sabia falar português e, por isso, não entendia o 
que a professora falava. Como ela não entendia português, não conseguia 
seguir as instruções da professora e não fazia as tarefas nem dever de casa. A 
professora, então, segue ela relatando, deixava-a de castigo na hora do 
recreio. Nesse momento, ao narrar a cena do castigo, N. Xerente se 
emocionou e chorou. Não conseguiu continuar com suas lembranças por 
algum tempo. Depois, prosseguiu, dizendo que não aprendeu nada, nem 
português nem nada, na escola daquela professora e que, depois de casada, 
com quatro filhos, comentou com um missionário de seu sonho de ser 
professora. Então, com a ajuda do missionário, aprendeu português, 
aprendeu a ler e a escrever e se tornou uma professora indígena. Ela faz 
questão de destacar que em suas aulas não tem castigo e que ela não maltrata 
os alunos. 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Quadro teórico  

Ao proporem a avaliação como um dos problemas a serem enfrentados pela teoria da 

mudança linguística em construção pela Sociolinguística estadunidense, Labov e seus 

parceiros ([1968]2006) objetivavam a mensuração das reações subjetivas de um falante frente 

à determinada variedade linguística, a fim de contribuir para a elucidação da atuação da força 

social sobre as práticas linguísticas. Nessa linha de trabalho, situam-se os estudos sobre 

atitude linguística e sua atuação sobre os processos de variação e de mudança linguísticas. 

Nosso objetivo, nesta dissertação, conforme já mencionado na introdução, não é 

estudar as atitudes/avaliações dos falantes em relação a uma determinada variante ou 

variedade linguística, como é comum nos estudos de orientação laboviana. O que se objetiva 

com este estudo é a problematização das atitudes linguísticas dos sujeitos da pesquisa, em 

relação à disciplina escolar Língua Portuguesa, e refletir sobre como se constituem e como se 

difundem as atitudes linguísticas no âmbito escolar, ou seja, de que forma a escola, com todos 

os sujeitos envolvidos na educação, constitui um campo de construção de determinadas 

atitudes linguísticas, as quais funcionam como uma das principais forças na atuação social das 

dificuldades enfrentadas e declaradas pelos estudantes na aprendizagem de Língua 

Portuguesa.  

Este estudo, portanto, caracteriza-se pela interdisciplinaridade, ao relacionar o campo 

educacional – do ensino e da aprendizagem de Língua Portuguesa – e o campo da Psicologia 

Social – da formação das atitudes linguísticas e de sua atuação na aprendizagem de línguas – 

ao campo da Sociologia – o da produção das distinções sociais por meio da linguagem, no 

espaço escolar.  

As concepções pragmáticas de linguagem e de estudo da linguagem formam o quadro 

teórico que orienta a interpretação dos fatos da realidade, os quais fornecem as bases 

empíricas para a discussão do fenômeno sob estudo. Tal quadro teórico, por considerar a 

língua em suas realizações concretas, efetivadas por falantes reais, em condições sociais e 

culturais específicas (ARMENGAUD, 2006), permite interpretar a linguagem e as práticas 

linguísticas para além de seus limites estruturais e normativos.  

Para Armengaud ([1985]2006, p. 14, grifos meus), a Pragmática prolonga a 

Linguística da Enunciação, uma vez que não se prende à dicotomia língua/fala e por propor a 

distinção entre enunciado, ou seja, o que é dito, e enunciação, o ato de dizer, que é também 

um ato de presença do falante.  
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Dessa forma, nossa unidade de análise é o ato de enunciação, investido de poder 

realizador e criador, refletido em e expresso por práticas linguísticas interculturais, situadas 

em comunidades de participação, sociolinguisticamente complexas (CASTANHEIRA; 

REZENDE SANTOS, 2013). Nesse contexto, percebe-se que a noção de Pragmática, 

adequada ao estudo que propomos fazer, por sua natureza, avança em direção a um novo 

campo de estudos, denominado de Sociopragmática Intercultural, que mantém as bases 

teóricas e as concepções da Pragmática, mas sinaliza a importância de considerar as 

especificidades das práticas linguísticas situadas.  

A Sociopragmática Intercultural não se propõe como uma ampliação ou 

aprofundamento da noção de pragmática. Por outro lado, ao evidenciar a relevância dos 

espaços sociopolíticos, nos quais os falantes estão inseridos e nos quais sãos construídos e 

difundidos os discursos fundadores das práticas linguísticas, esse novo campo chama a 

atenção para o fato de que não basta considerar a enunciação das práticas, é necessário 

também ter em mente que em um mesmo campo – campos sociolinguisticamente complexos 

– estão em interação diferentes práticas linguísticas e, portanto, diferentes visões de mundo. 

Essas diferenças instauram o espaço político do encontro intercultural, não raro, conflituoso, 

mas que não requer, necessariamente, uma solução.  

Na perspectiva da interculturalidade, conforme a entendemos, nos termos de Pimentel 

da Silva (2010), quando as diferenças coexistem em uma relação equitativa e respeitosa, a 

complexidade é um ganho e uma riqueza para a edificação cidadã (MORIN, 1998). Nesse 

sentido, com base em Ortega (2005), para quem a Sociopragmática, como uma das disciplinas 

da Linguística que fazem referência à relação existente entre as teorias pragmáticas, as 

normas e os elementos sociais de uma cultura, a Sociopragmática Intercultural acrescenta a 

existência e a consideração da complexidade, como complexidade, sem a pretensão de 

compará-las ou de simplificá-la.  

As práticas sociais, incluindo as práticas linguísticas, refletem os sentidos que os 

sujeitos das comunidades de práticas constroem do mundo e as estratégias de negociação que 

esses sujeitos adotam para conquistar e garantir seu lugar no mundo. Enfim, as práticas 

sociais são formas de interpretação do mundo e do estar no mundo. O olhar que lançamos 

sobre essas interpretações e negociações e ao perfil sociocultural dos sujeitos envolvidos 

nessas práticas é a grande contribuição do que chamamos aqui de Sociopragmática 

Intercultural. A Sociopragmática possibilita a interpretação etnográfica dos dados, com vistas 

a uma compreensão holística dos processos de práticas em comunidades complexas, do ponto 

de vista sociolinguístico, como as que observamos em nossa pesquisa. 
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1.2 Corpo conceitual e categorias de análise 

 

Adotamos os conceitos e as categorias de análise propostos pela Teoria da Prática ou 

epistemologia praxiológica, de Bourdieu (1972/2002; 1983; 1998), para o desenvolvimento 

da análise e discussão do problema proposto para estudo. Conforme o próprio nome indica, a 

teoria proposta por Bourdieu se desenvolve em torno da noção de prática. „Prática‟, em 

Bourdieu (2002, p. 167 ss), é “uma relação dialética entre a estrutura interiorizada pela 

história do grupo ou da classe social (habitus) e a estrutura social presente”. Assim, 

concebendo o sujeito como um produto histórico e, ao mesmo tempo, situado em seu 

presente, o autor concebe a prática como produtora e produto das relações de poder instituído 

pela história passada e pela história presente. 

Ao estabelecer a estrutura da economia das trocas sociais (simbólicas e linguísticas), 

Bourdieu propõe e conceitua alguns princípios para a explicação da prática social: o habitus e 

o campo. O autor conceitua habitus linguístico como a  

disposição permanente em relação à linguagem e às situações de interação, 

objetivamente ajustada a um dado nível de aceitabilidade. O habitus integra 

o conjunto das disposições que constituem a competência ampliada 

definindo para um agente determinado a estratégia linguística que está 

adaptada às suas chances particulares de lucro, tendo em vista sua 

competência específica e sua autoridade. (BOURDIEU, 1983, p. 16) 

 Pode-se dizer que o habitus linguístico é a “disposição” (“esquema pré-reflexivo”) de 

interpretação do mundo e de ação no mundo – percepção, apreciação e antecipação – que foi 

historicamente produzida no sujeito/agente social.  Nesse sentido, considerando a disposição 

linguística dos estudantes pesquisados com relação às práticas linguísticas (atividades 

sóciocognitivas) nas aulas de Língua Portuguesa como habitus linguístico, histórica e 

socialmente situado, é possível verificar e descrever o processo de constituição socio-histórica 

das atitudes linguísticas, atentando para as significativas diferenças das histórias dos agentes 

sociais situados em distintas comunidades de prática. Nossa hipótese inicial é que o habitus 

linguístico dos estudantes, que define seu grau de aceitabilidade das práticas escritas na 

escola, começa a se constituir na vivência social deles, anteriormente à vida escolar. 

O conceito de campo, estreitamente relacionado ao conceito de habitus, por sua vez, é 

concebido por Bourdieu como o espaço das lutas e das contradições sociais e culturais. Os 

campos sociais possuem regras de funcionamento, mecanismos e estratégias de negociação 

próprios. Defende o autor que  

o campo exerce sobre a produção um efeito de reforço seletivo por 

intermédio da estimação prática das chances de lucro, agindo como censura 

ou licitação, até incitação, e comandando os investimentos linguísticos dos 



16 

 

agentes: assim, o princípio da procura da correção linguística que caracteriza 

a pequena burguesia está no valor de uso da língua, notadamente no mercado 

escolar. (BOURDIEU, 1983, p. 17) 

 

Caria (2002) discorda que os conceitos centrais de Bourdieu para explicar a prática 

social sejam o habitus e o campo. Para o autor, concorrem também para a explicação da 

prática na epistemologia praxiológica os conceitos de estrutura e de conjuntura. Essa 

discussão, todavia, não é escopo do presente trabalho nem apresenta relevância para a 

discussão que ora realizamos. 

O conceito de campo social é importante para situar o habitus. A escola, o campo de 

estudo do presente trabalho, é formada por muitos diferentes micro-cosmos, que são as 

comunidades de origens dos agentes envolvidos na educação, isto é, professores, alunos, 

gestores etc. Assim concebida, a escola é o campo das lutas sociais, culturais e de classes, e a 

disciplina Língua Portuguesa constitui o campo por excelência das lutas linguísticas, dos 

conflitos entre o habitus do passado e o habitus do presente; entre o habitus herdado e 

instituído historicamente pela legitimação da norma herdada como a norma linguística de 

ensino na escola brasileira.  

Dessa forma, os conceitos de habitus linguístico e de campo social, em que a 

economia das trocas simbólicas e das trocas linguísticas são indissociáveis, conforme 

postulados por Bourdieu (1972/2002), situados no campo científico, teórico-linguístico, da 

Sociopragmática Intercultural, orientam a interpretação que fazemos da realidade estudada e 

subsidiam as problematizações do conceito de atitude linguística. 

O ponto central da discussão é determinar a configuração, como espaço de luta social, 

cultural, política e linguística, do metacampo denominado de „escola‟ e do micro-campo 

denominado de „língua portuguesa‟ e, assim, verificar como esses campos, com suas 

configurações, promovem algumas atitudes linguísticas e, ao mesmo tempo, inibe outras. Para 

tanto, é fundamental esclarecer a concepção de atitude linguística que orienta a presente 

discussão. 

 

1.3 Atitude linguística 

 

Trataremos nesta seção da construção do conceito de atitude linguística. O ponto de 

partida da presente discussão é o tratamento dado à atitude linguística em Cyranka (2007). Tal 

decisão se justifica pelo fato de o referido trabalho ser o mais recente dentre os trabalhos que 
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consideramos relevantes, a partir da revisão bibliográfica. Essa revisão levantou trabalhos que 

tinham como objetivo principal a mensuração de atitudes linguísticas de alunos de escolas 

públicas.  

Na sequência da discussão, selecionamos três autores do campo da Sociolinguística 

que tratam de atitude linguística: Labov (2008[1972]), da Sociolinguística Variacionista, 

dedicada à descrição correlacional de fenômenos linguísticos e sociais; Bortoni-Ricardo 

(2005) da Sociolinguística Educacional, sobre a aplicação dos resultados de estudos 

sociolinguísticos à educação; e Schneider (2007), da Sociolinguística Interacional, que estuda 

o contato entre povos, línguas e culturas.  

Consideramos como manifestação básica do conceito de atitude linguística o conceito 

proposto e desenvolvido por Cyranka, em sua tese de doutoramento, defendida em 2007, na 

Universidade Federal Fluminense, intitulada Atitudes Linguísticas de Alunos de Escolas 

públicas de Juiz de Fora-MG. A orientação da seleção dos autores discutidos nesta seção vem 

do quadro metateórico proposto por Cyranka (2007). 

 Para Cyranka (2007, p. 20, grifo meus), atitude linguística é o reflexo da avaliação 

linguística que os falantes realizam frente a uma determinada variedade da língua.

 Assim, para a autora,  

o estudo das atitudes linguísticas está relacionado ao da avaliação 

linguística, isto é, ao exame dos julgamentos dos falantes em relação à 

língua ou ao dialeto utilizado por seu interlocutor, estando subentendidas aí 

as mudanças implementadas, ou em implementação na língua, em relação à 

variedade considerada padrão. Os componentes dessas atitudes são o que 

pensam, sentem e como reagem os falantes expostos aos estímulos 

linguísticos que lhe são apresentados. 

 

 Para a autora, então, as atitudes são geradas das crenças linguísticas, que são 

socialmente construídas. Para explicar a diferença entre crença e atitude, Cyranca se apoia em 

Dittmar (1976), que defende que as atitudes dizem respeito à relação afetiva que o falante tem 

com a língua ou variedade linguística, enquanto que as crenças são do nível da relação 

cognitiva com o mesmo objeto, a língua. A cognição, nesse contexto, é concebida como algo 

constituído na interação social, moldado por processos culturais e sociopolíticos. Assim, as 

crenças são coletivas, ao passo que as atitudes são manifestações individuais das crenças. 

A fim de captar as reações subjetivas dos participantes em sua pesquisa, Cyranka 

(2007) aplicou-lhes dois testes: testes de atitude e testes de crenças. O modelo do teste de 

atitude utilizado é o proposto por Lambert et al (1960) (apud CYRANKA, 2007) quando 

investigaram a avaliação de jovens canadenses falantes de francês e inglês, em relação à sua 

própria língua. 
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 O modelo desenvolvido por Lambert e sua equipe, conhecido como matched guise 

(„formas combinadas‟ ou „pares combinados‟) insere-se no campo da Psicologia Social e 

consiste em gravar vozes diferentes, de diferentes pessoas ou da mesma pessoa, lendo o 

mesmo texto.  

Para testar a reação dos jovens canadenses de Montreal, em relação à língua inglesa e 

à língua francesa, os pesquisadores (LAMBERT; ANISFELD, 1964) gravaram um fragmento 

de “Chapeuzinho Vermelho” (Little Red Rinding Hood) lido em francês e em inglês. Os 

falantes canadenses monolíngues e bilíngues (francês/inglês) ouviam os trechos gravados sem 

saberem que a voz que lia o trecho em inglês e em francês era a mesma e avaliavam as vozes, 

por meio de uma escala feita com 15 traços referentes à personalidade. Os autores explicam 

que o experimento foi apresentado como uma tentativa de determinar o quão bem se pode 

avaliar personalidades com base na voz (LAMBERT; ANISFELD, 1964). 

 Seguindo as orientações supracitadas, a metodologia do teste de atitude aplicado na 

pesquisa por Cyranka (2007) consistiu em apresentar aos participantes da pesquisa trechos de 

entrevistas com falantes de três variedades linguísticas diferentes do Português. Essas 

variedades foram definidas pela pesquisadora em „urbana‟, „rural‟ e „rurbana‟. Após ouvir os 

trechos das entrevistas de cada falante representativos de cada uma das variedades linguísticas 

estabelecidas pela pesquisadora, os participantes preenchiam um questionário avaliando cada 

variedade, considerando o poder social que cada modo de falar conferia a cada um dos 

falantes ouvidos. Apesar de a maior parte dos participantes terem avaliado a variedade 

„urbana‟ como a que mais confere poder social ao falante, esta maioria identifica-se mais com 

a variedade „rurbana‟. 

 Como teste da crença linguística dos participantes foi aplicado um questionário 

fechado, em que os participantes deveriam responder „verdadeiro‟ ou „falso‟ para cada 

enunciado. Com este teste, a pesquisadora não objetivava captar a reação subjetiva dos 

participantes, mas os valores coletivos atribuídos à língua. A autora considera este um teste de 

medida direta, ao passo que o teste para a mensuração das atitudes é teste de medida indireta. 

A Conclusão da pesquisadora é que, aplicando o teste de medida indireta para as atitudes, 

pode-se obter uma reação do participante o mais distante possível das interferências de seu 

monitoramento linguístico.   

 Ao relacionarmos reação subjetiva a atitudes e valores coletivos e a crenças, 

evidenciamos interdependência entre crença e atitude linguística, confirmando a crença como 

um fenômeno social, construído socialmente, e a atitude como o reflexo das crenças, 

apresentando as marcas individuais. 
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 O uso do conceito de crença é mais frequente nos estudos em Linguística Aplicada, 

mas não se restringem a essa área. Conforme afirma Lima (2006), o conceito de crenças não é 

foco de investigações recentes e nem específico da Linguística, mas tem sido usado e definido 

no âmbito da Sociologia, Filosofia, Educação, Antropologia, Psicologia e outras áreas do 

conhecimento. 

          O estudo em torno das crenças é, pois, de natureza transdisciplinar e, talvez por isso 

mesmo, conforme Lima (2006), ainda não existe um consenso para o termo crença, o que se 

tem são várias definições específicas para as diferentes áreas e, mesmo dentro de uma única 

área, existem diversas denominações. 

          Para Barcelos (2006), o conceito de crenças está relacionado aos conceitos de ação e 

contexto, apresentando-se 

como uma forma de pensamento, como construções da realidade, maneiras 

de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-construídas em nossas 

experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re)significação. Como tal, crenças são sociais (mas também individuais), 

dinâmicas, contextuais e paradoxais. (BARCELOS, 2006 p. 18) 

 

             O conceito de crenças adotado por Barcelos (2006) vai ao encontro do conceito de 

crenças proposto por Cyranka (2007), apoiada em Dittimar (1976), isto é, para ambas as 

autoras, as crenças são sociais. Contudo, Barcelos (2006) avança, ao acrescentar que as 

crenças, além de serem sociais, são também individuais, dinâmicas, contextuais e paradoxais.  

O componente individual das crenças, conforme Barcelos (2006) e Cyranka (2007), 

aproxima-se do entendimento de atitude linguística que pretendemos adotar para a análise dos 

dados. Não significa que as atitudes sejam individuais, mas que elas são a manifestação 

individual do que se construiu socialmente. 

1.3.1 A avaliação social da linguagem Para a Sociolinguística Variacionista 

Neste trabalho, a discussão sobre „avaliação social da linguagem‟ está fundamentada 

no artigo Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística, de Weinriche; 

Labov; Herzog (1968) e no livro Padrões Sociolinguísticos, de Labov (1972).  

Na publicação de 1968, os autores elaboram o que para muitos estudiosos da área é a 

fundação da Sociolinguística, hoje amplamente divulgada como Sociolinguística 

Variacionista. Os autores apresentam os princípios empíricos para a teoria da mudança 

linguística, a partir de problemas teóricos a serem resolvidos por tal teoria. Um dos problemas 

elencados é “o problema da avaliação”: 
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A teoria da mudança linguística deve estabelecer empiricamente os 

correlatos subjetivos dos diversos estratos e variáveis numa estrutura 

heterogênea. Estes correlatos subjetivos das avaliações não podem ser 

deduzidos a partir do lugar das variáveis dentro da estrutura linguística. 

Além disso, o nível de consciência social é uma propriedade importante da 

mudança linguística que tem de ser determinada diretamente. Correlatos 

subjetivos da mudança são por natureza mais categóricos do que os padrões 

cambiantes do comportamento: a investigação destes correlatos aprofunda 

nosso entendimento dos modos como a categorização discreta é imposta ao 

processo de mudança. (WEINRICHE; LABOV; HERZOG, 1968, p. 

124, grifo meu). 

 

O estudo da avaliação, neste sentido, ajuda na compreensão dos efeitos da mudança 

sobre a estrutura da língua e os usos linguísticos pelos membros de uma comunidade de fala. 

Na introdução dos Padrões Socilinguísticos, Labov destaca e critica a opinião de seus 

antecessores sobre a impossibilidade de se estudar “os sentimentos do falante acerca da 

língua”: 

Também se sustentava que os sentimentos acerca da língua eram 

inacessíveis e estavam fora do escopo do linguista (Bloch & Trager 1942). A 

avaliação social das variantes linguísticas estava, portanto, fora de 

consideração. Esse é simplesmente um aspecto da afirmação mais geral de 

que o linguista não devia usar dados não-linguísticos para explicar a 

mudança linguística. (LABOV, [1972] 2008, p 14). 

 

  Infere-se do excerto que, para Labov ([1972], 2008), a atitude linguística do falante 

está relacionada aos seus sentimentos e à avaliação social em relação a determinadas variantes 

linguísticas. Esses aspectos não eram considerados nos estudos linguísticos até então, pois, 

naquela época, os linguistas só se ocupavam do sistema interno à língua, ou seja, de 

fenômenos e fatos linguísticos estruturais. 

 No capítulo 2, ao discutir sobre a estratificação social do „r‟ nas lojas de 

departamentos de Nova York, Labov ([1972] 2008) defende que a “estratificação social é o 

produto da diferenciação social e da avaliação social”, conforme atesta o excerto a seguir: 

É difícil examinar a distribuição social da língua em Nova York sem se 

deparar com o padrão de estratificação social que permeia a vida da cidade 

[...] Aqui, vamos considerar brevemente a definição dada por Bernad Barber: 

a estratificação social é o produto da diferenciação social e da avaliação 

social (1957: 1-3). O uso deste termo não implica qualquer tipo específico de 

classe ou casta, mas simplesmente que os mecanismos usuais da sociedade 

produziram diferenças sistemáticas entre certas instituições ou pessoas, e que 

essas formas diferenciadas foram hierarquizadas em status ou prestígio por 

acordo geral. (LABOV, 2008, pP. 64-65). 

  

Para o autor, a avaliação social da linguagem interfere diretamente na estrutura das 

sociedades, pois os grupos se organizam hierarquicamente, refletindo, pela hierarquização, as 

avaliações sociais. O resultado da organização dos grupos sociais em hierarquias é a 
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estratificação social. Ainda no capítulo 2, o autor destaca as dificuldades metodológicas 

enfrentadas por linguistas que optam por considerar a atuação dos fatores sociais em seus 

estudos: 

O método básico para se obter uma grande quantidade de dados confiáveis 

da fala de uma pessoa é a entrevista individual gravada. A fala da entrevista 

é fala formal – não por qualquer medida absoluta, mas em comparação com 

o vernáculo da vida cotidiana. Em seu conjunto, a entrevista pública – 

monitorada e controlada em resposta à presença de um observador externo. 

Mas mesmo dentro dessa definição, o investigador pode se perguntar se as 

respostas numa entrevista gravada são ou não um produto especial da 

interação entre o entrevistado e o entrevistador. Um modo de controlar isso é 

estudar a pessoa em seu contexto social natural – interagindo com a família 

ou com seus pares (Labov, Cohen, Robins & Lewis, 1968). Outro modo é 

observar o uso público da língua na vida fora de qualquer situação de 

entrevista – para ver como as pessoas usam a língua em contexto quando não 

existe a observação explícita. (LABOV, 2008, p 63). 

 

 Diante do problema de amenizar o monitoramento linguístico dos participantes da 

pesquisa, o autor relata que fez uso sistemático de observações rápidas e anônimas, sem que 

os pesquisados soubessem que estavam sendo analisados. Preocupado com métodos 

adequados para os estudos da língua em contextos sociais reais, também recorreu aos estudos 

sobre atitudes sociais para com línguas e dialetos feitos por Lambert e colaboradores em 1967 

(LABOV, [1972] 2008). 

 No capítulo dedicado ao estudo da língua em seu contexto social, o autor elabora uma 

seção para tratar especificamente de possibilidades metodológicas e descreve como se dava a 

aplicação dos testes: 

Foram desenvolvidos diversos testes formais para isolar atitudes sociais 

frente à língua e a informação social veiculada pelas formas dialetais. O 

pesquisador faz o informante ouvir testes de antecedentes familiares – 

trechos gravados de falantes “típicos” – e lhe pede que identifique a origem 

étnica, a raça, a classe desses falantes (LABOV et al. 1968: 4.4; BROWN 

1969). Isso nos diz se os ouvintes conseguem ou não obter essa informação 

social a partir da fala, mas não onde tal informação se localiza – na 

gramática do falante, em sua fonologia, entonação ou qualidades da voz. Os 

testes de reação subjetiva nos permitem separar as variáveis linguísticas dos 

fatores pessoais. A técnica dos “falsos pares” (“matched guise”) usada por 

Lambert e seus alunos (LAMBERT 1967) apresenta à pessoa uma série de 

trechos gravados em que ela ouve vozes dos mesmos falantes usando línguas 

ou dialetos diferentes. Pede-se às pessoas que façam julgamentos sobre as 

personalidades dos falantes. (LABOV, [1972] 2008, p 248). 

 

Nota-se que o autor preocupou-se muito em experimentar métodos, a fim de encontrar 

os mais adequados para os estudos sobre língua em contextos naturais de realização de falas e, 

ainda assim, manteve, em muitas de suas pesquisas, os testes de cunho experimental.  
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O autor não usa o termo „atitude linguística‟, porém faz uso de termos que são 

equivalentes como, „atitude social‟, „avaliação social‟ e „reação subjetiva‟. Preocupa-se em 

identificar a influência ou a interferência das avaliações sociais nos processos de mudança 

linguística e também em identificar o reflexo de tais avaliações na estratificação social, sendo 

assim, o que notamos é que para o autor as avaliações sociais frente à língua são reveladoras 

do comportamento social dos falantes. Com isso, constatamos que, nos termos de Labov 

([1972]2008), as atitudes linguísticas são reveladoras dos comportamentos sociais.  

1.3.2 Atitude linguística na Sociolinguística Educacional 

Nesta seção, discutimos e problematizamos as noções de atitude linguística refletidas 

no trabalho publicado em 2005 por Stella Maris Bortoni-Ricardo, intitulado Nós cheguemu na 

escola, e agora? Sociolinguística e Educação. Nessa publicação, a autora reúne resultados de 

pesquisas feitas em seus mais de vinte anos de estudos dedicados à Sociolinguística aplicada à 

pedagogia do ensino de Língua Portuguesa. Essa linha de estudos é considerada fundadora da 

Sociolinguística Educacional.  

 No primeiro capítulo, Bortoni-Ricardo chama a atenção para o paradoxo da escola e, 

ao tratar do caso específico da escola brasileira, relaciona atitude a sentimento, como mostra o 

trecho a seguir: 

No caso brasileiro, o ensino da língua culta à grande parcela da população 

que tem como língua materna – do lar e da vizinhança – variedades 

populares da língua tem pelo menos duas consequências desastrosas: não são 

respeitados os antecedentes culturais e linguísticos do educando, o que 

contribui para desenvolver nele um sentimento de insegurança, nem lhe é 

ensinada de forma eficiente a língua padrão. (BORTONI-RICARDO, 2005, 

p 15). 

 

  Na visão da autora, as práticas linguísticas, em contextos escolares, são geradoras de 

sentimentos em relação à língua e, no caso das escolas brasileiras, as práticas linguísticas 

geram sentimentos negativos, de insegurança, em relação à língua portuguesa. Os nossos 

dados, que serão apresentados e discutidos no terceiro capítulo, corroboram essa afirmação de 

Bortoni-Ricardo.  

Assim, no nosso entendimento, com base nos resultados apresentados pela autora e já 

vislumbrando nossos próprios resultados, aventamos que a indisposição – baixo grau de 

aceitabilidade, nos temos de Bourdieu (1983) – que os alunos têm para aprender a Língua 

Portuguesa parece ser gerada a partir das práticas de letramento, tanto as escolares quanto as 

socioculturais, tratando-se, portanto, de uma construção histórica. 
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  No capítulo dedicado às desigualdades sociais, variação linguística e o processo 

educacional, a autora apresenta a noção de avaliação uniforme: 

Com relação a essa peculiaridade da situação sociolinguística brasileira, 

convém desenvolver mais algumas considerações. Pesquisas de dialetologia 

urbana realizadas nos Estados Unidos e na Europa indicaram que os diversos 

estratos sociais de uma comunidade de fala, embora apresentem diferenças 

quanto à frequência no emprego de alguns traços linguísticos estigmatizados, 

tendem a demonstrar uma avaliação uniforme desses traços. Isto é, classes 

mais baixas da sociedade exibem em sua linguagem uma incidência maior de 

variáveis linguísticas não padrão, mas, quando submetidas a testes que 

avaliam atitudes, reconhecem o caráter estigmatizado dessas variáveis, 

julgando-as com severidade. Esse isomorfismo nas reações valorativas 

decorre da pressão prescritiva da escola e do prestígio da língua culta. 

(BORTONI-RICARDO, 2005, p. 24).   
 

A peculiaridade de que fala Bortoni-Ricardo (2005), considerando-se a situação 

sociolinguística brasileira, refere-se ao acesso restrito à língua padrão para muitos grupos de 

falantes que ocupam lugar desprestigiado na sociedade. Os membros desses grupos, mesmo 

sendo usuários, em contextos naturais de fala, de variantes desprestigiadas socialmente, 

consideram a variedade padrão como mais adequada. Trata-se da avaliação uniforme, imposta 

socialmente por grupos sociais dominantes. 

 Bortoni-Ricardo (2005, p. 25) considera as atitudes dos falantes como um dos dois 

critérios implicados no processo de padronização de uma língua: 

 

[a] análise do processo de padronização de uma língua implica dois 

conjuntos de critérios: propriedades linguísticas relacionadas às 

características intrínsecas da língua padrão, por exemplo, a sua codificação, 

e propriedades de natureza psicossocial, referentes à ideologia vigente, às 

atitudes dos falantes em relação à língua e ao prestígio que atribuem às 

diversas variedades.  

 

 Sendo assim, Bortoni-Ricardo assume que a atitude é uma propriedade de natureza 

psicossocial e bastante influenciadora da organização social. No que tange às metodologias 

usadas nessa abordagem, que é o grande desafio dessa linha de estudos, Bortoni-Ricardo 

(2005, p. 28), ao resumir as questões levantadas no capítulo 2 de seu livro, afirma que   

o estudo da situação sociolinguística no Brasil não pode depender da simples 

importação de metodologias alhures. Há fenômenos peculiares nessa 

situação que vão implicar a revisão criteriosa dos modelos teóricos e a 

consequente adaptação da metodologia, o que não pode prescindir de 

criatividade.  

  

Enfim, no quadro da Sociolinguística Educacional, os estudos sobre atitude linguística 

estão voltados para os processos de ensino e de aprendizagem da norma padrão da língua 
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portuguesa, concluindo que as atitudes são sentimentos constituídos psicossocialmente e que 

ainda persiste a necessidade de metodologias que deem conta dos fenômenos específicos, 

pesquisados dentro de cada realidade. 

1.3.3 Atitude linguística na perspectiva da Sociolinguística Interacional 

Na tese intitulada Atitudes e Concepções linguísticas e Sua Relação Com As Práticas 

Sociais de Professores em Comunidades Bilíngues Alemão-Português do Rio Grande Do Sul, 

publicada em 2007, Schneider investiga as atitudes linguísticas de professores inseridos em 

contexto escolar de bilinguismo. A autora informa que seu trabalho está inserido na 

Sociolinguística Interacional e que  

de acordo com a tradição dessa área de estudo, os participantes estão 

continuamente negociando papéis sociais de falantes e ouvintes e 

introduzindo alinhamentos e pistas de contextualizações, que os orientam 

sobre as possibilidades de interpretação e co-construção dos contextos e 

sobre o que está acontecendo na inter-ação social. (SCHNEIDER, 2007, p. 

6). 
  

Com base no pressuposto apresentado e, após fazer um levantamento dos conceitos de 

atitude linguística, a autora conclui que 

falar em atitudes implica pensar em avaliação e reconhecer que as atitudes 

estão condicionadas ao sistema de valores que, por sua vez, é acordado pelos 

indivíduos de uma sociedade, grupos sociais e/ou comunidades de fala. 

Além disso, é fundamental reconhecer que as atitudes linguísticas são 

aprendidas, pois elas estão fundamentadas nas crenças e experiências dos 

indivíduos. Por fim, é importante acrescentar que as atitudes são co-

construídas socialmente nas interações face a face e, em função disso são 

mutáveis e, muitas vezes, contraditórias. (idem, p. 85). 

  

Conforme o excerto, compreendemos que para Schneider (2007) atitude linguística 

implica avaliação e construção coletiva, além de estar condicionada a valores que são 

externos à língua, que dizem respeito à organização de uma dada comunidade de fala, por 

conseguinte, as atitudes linguísticas podem ser aprendidas, o que nos faz inferir que elas 

também podem ser transformadas. 

A autora também preocupou-se, em seu trabalho, em discutir o problema relacionado 

ao método utilizado na mensuração das atitudes. Afirma que o teste de atitude mais utilizado é 

o proposto por Lambert e sua equipe na década de 60, porém aponta lacunas nessa 

metodologia, justificando, assim o fato de não adotar tal modelo em seu trabalho: 

Os principais problemas que podemos constatar são: 1) a leitura dos mesmos 

textos para a falta de domínio, sobretudo em nível supra-segmental, tornou a 

fala artificial; 2) a escolha dos adjetivos usados nas escalas pode direcionar o 
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julgamento dos juízes; 3) às vezes, é muito difícil encontrar um adjetivo 

precisamente oposto à ideia do outro polo e 4) os juízes podem projetar a 

imagem que lhes convêm frente ao indivíduo que está ministrando o 

instrumento. (SCHNEIDER, 2007, p. 112). 

 

Concordamos com todas as lacunas apontadas por Schneider (2007), em relação ao 

método proposto por Lambert e sua equipe, quando desenvolviam estudos na área da 

Psicologia Social, na década de 60. Da mesma forma que a autora, optamos por desenvolver 

nossa pesquisa etnograficamente, nos inserindo nas comunidades pesquisadas, observando 

tudo o que acontecia nos contextos naturais de interação dos sujeitos participantes da 

pesquisa, sem nos restringirmos à aplicação de testes de atitude e/ou de crenças nem 

questionários fechados.  

Dessa forma, acreditamos ser possível captar as atitudes sociolinguísticas dos 

participantes em relação à aprendizagem da norma culta da Língua Portuguesa, em sua forma 

espontânea, real, particular e caracterizadora do habitus linguístico desses participantes.  

1.3.4 As intersecções entre os conceitos de atitude linguística levantados 

Notamos, nas considerações apresentadas na seção anterior, que não há consenso no 

que diz respeito às terminologias que os três autores considerados utilizam para referirem-se 

às atitudes (avaliação). Somente nos trabalhos de Cyranka (2007) e de Schneider (2007), 

encontra-se o termo atitude linguística, nos outros dois autores estudados, encontra-se „atitude 

social‟, „reação subjetiva‟ e „atitudes dos falantes em relação à língua‟. Todos esses termos se 

relacionam à avaliação e aos julgamentos que os falantes fazem de determinadas variantes ou 

variedades linguísticas. 

O conceito de atitude linguística adotado e discutido por Cyranka (2007) não apresenta 

avanços em relação às manifestações do conceito nem na Sociolinguística Variacionista nem 

na Sociolinguística Educacional. Entretanto, é possível notar um avanço na elaboração do 

conceito de atitude linguística, por meio da pesquisa de Schneider (2007) que, seguindo a 

linha da Sociolinguística Interacional, defende que as atitudes são construídas nas interações 

sociais e que podem ser aprendidas e/ou alteradas. Dentre os autores apresentados neste 

capítulo, na discussão sobre o conceito de atitude linguística, Schneider é a única que recusa a 

metodologia dos testes de atitude proposta por Lambert (1967). 

Sobre as metodologias usadas, notamos em Labov ([1972] 2008), Bortoni-Ricardo 

(2005) e Schneider (2207), a preocupação em reelaborar os métodos, de acordo com uma 

situação sociolinguística específica. Embora a metodologia dos testes seja bastante eficiente 
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para mensurar a avaliação uniforme de um grupo social de falantes, que compartilham da 

mesma variedade linguística, numa comunidade de fala (LABOV, [1972] 2008), concordamos 

com Schneider (2007) em não considerar a metodologia dos testes, proposta por Lambert e 

seus colaboradores, em 1964, como a mais adequada para mensurar reações subjetivas dos 

participantes de uma pesquisa sociolinguística. 

Para captar a avaliação individual, o sentimento gerado em cada falante, em relação à 

disciplina escolar Língua Portuguesa, consideramos que seja mais propícia uma metodologia 

na linha das observações rápidas e anônimas como as de que Labov ([1972] 2008) fez uso. 

Nem é preciso que sejam anônimas, basta realizá-las, como feito nesta pesquisa e no trabalho 

de Schneider (2007), seguindo as orientações da pesquisa etnográfica. 

Concluímos, diante disso, que a metodologia que se adota em um estudo de atitudes 

linguísticas é determinante do modo como o pesquisador concebe as essas atitudes. Neste 

trabalho, concebemos as atitudes linguísticas nos termos propostos por Schneider (2007, p. 

86), como sendo qualquer indicador cognitivo, afetivo ou comportamental de reações 

avaliativas aprendidas e socialmente construídas, em direção aos traços de fala e às variedades 

linguísticas e seus falantes. Sendo assim, os processos avaliativos em direção à língua e de 

seus falantes são interdependentes, dando às atitudes a característica de poderem ser 

aprendidas, sendo socialmente construídas e, portanto, dinâmicas e mutáveis e, muitas vezes, 

contraditórias (SCHNEIDER, 2007, p. 86). 

Nossa decisão metodológica se sustenta na consideração de que as políticas 

linguísticas brasileiras, as avaliações sociais das variedades linguísticas do português 

brasileiro e os processos de letramento escolar praticados no Brasil, no que diz respeito ao 

ensino de Língua Portuguesa, são geradores de habitus que potencializam as atitudes 

linguísticas dos sujeitos da educação.  

No Brasil, como em qualquer país do mundo, existem agências de gestão das políticas 

públicas, logo, nesse contexto, das políticas linguísticas e educacionais. A escola, sob a 

gestão educacional do país, é uma das mais fortes agências de implementação de políticas 

linguísticas e de uniformização das práticas sociolinguísticas. Vale ressaltar que a escola 

brasileira ainda vive sob a tradição herdada da tutela, administração e condução da igreja 

católica, portanto, refletindo a cosmovisão e a epistemologia cristãs católicas, pautadas, 

principalmente, no maniqueísmo refletido na oposição entre certo e errado. Assim, desde o 

Período colonial, a escola brasileira tem contribuído para a manutenção de políticas 

linguísticas que fomentam a ideologia da língua única e de uma forma, a considerada correta e 
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bonita, de usar essa língua, cenário que é gerador do conflito entre língua ensinada e língua 

de ensino. 

As políticas linguísticas são as ações e determinações de um estado ou de uma 

comunidade sobre qual seja a língua legítima de um povo e de um lugar, que língua usar e que 

língua ensinar na escola, em situação de contato entre povos falantes de diferentes línguas; e 

sobre quais práticas linguísticas de uma mesma língua são legítimas e autorizadas 

socialmente. Assim, devido à “ideologia da língua única”, desde os tempos coloniais e em 

função da colonização/civilização dos autóctones e depois dos nativos mestiços até os 

nacionais ou brasileiros, a realidade plurilíngue do país sempre foi camuflada (OLIVEIRA, 

apud CALVET, 2007), em favor da língua única, a língua portuguesa, a língua legítima do 

povo brasileiro e a língua autorizada a circular nos espaços privilegiados. 

Calvet (2007) afirma que as políticas linguísticas estão sempre em ação em todo o 

mundo, sempre acompanhando movimentos políticos e sociais. A problematização dos 

processos de implementação e de manutenção das políticas linguísticas no Brasil nos incita a 

refletir sobre quais forças políticas e sociais sustentam a ideologia da “língua única” e que 

forças atuam na resistência do plurilinguismo.  

Segundo Savedra; Lagares (2012), atualmente os estudos sobre política e planificação 

linguística são campo de aplicação da Sociolinguística, Linguística Aplicada e do Ensino de 

Línguas. Por isso, dada a preocupação central deste trabalho, situamos nossas discussões 

também no campo das políticas e planejamentos linguísticos, por estarem implicados nos 

processos de letramento escolar, campo de estudo da atitude linguística, conforme a proposta 

desta discussão. 

Minhas experiências como professor de Língua Portuguesa na educação básica da rede 

pública de ensino têm permitido constatar que a realidade da escola atual ainda corrobora e 

confirma os pressupostos de uma educação escolar pautada na uniformização linguística. Para 

atestar essa afirmação, observemos um evento recente que envolveu colegas professores
1
. 

 

Narrativa 2 – A dificuldade de ensinar os verbos 

                                                           
1
 A fim de ratificar a metodologia, informo que os dados que apresento em formato de narrativas fazem parte das 

observações e vivência no ambiente de pesquisa e compõem os registros do meu caderno de campo. Todos os 

registros seguem os parâmetros da pesquisa etnográfica conforme descrito no segundo capítulo dessa 

dissertação.   
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Fonte: dados da pesquisa.  

 

A preocupação da colega professora de Português revela a importância que a escola 

ainda atribui para as categorizações e para a memorização de conceitos. Podemos encarar essa 

postura escolar, pautada na apresentação e memorização de conceitos, como reflexo de 

políticas linguísticas que objetivam à padronização da língua e que concebem a língua apenas 

como forma e, às vezes, função. Ensinar, nesse sentido, é ensinar o que é “certo” e aprender 

significa aprender a usar “corretamente” a língua. 

De acordo com Castilho (2001, p. 276) 

Durante a primeira metade do século passado, ensinar português a brasileiros 

confundia-se com ensinar gramática. Cultivava-se a convicção de que 

sabendo gramática escreve-se e lê-se melhor. Com o andar da carruagem se 

percebeu que ensinar Português como língua materna é muito mais refletir 

sobre a língua do que qualquer outra coisa. A fase da gramatiquice, 

solidamente casada com o purismo parecia ter acabado. Mas o que se nota 

nos dias que correm é uma ressurreição do mal fadado casal, promovido pela 

mídia brasileira!  

 

Vemos que para Castilho (2001), além da escola, a mídia também tem papel 

fundamental no desenvolvimento das políticas linguísticas uniformizadoras da língua no 

Brasil. O purismo é vendido pela mídia e ensinado em aulas de Português pautadas na 

gramatiquice nas escolas do país, gerando práticas de letramento que pouco contribuem para a 

visibilização da diversidade linguística e consideração das diferenciações linguístico-culturais. 

Em suma, O que estamos concebendo por letramento escolar é toda prática de leitura 

e escrita realizada na escola, portanto, não há escola que não promova a prática do letramento. 

Não se quer, com isso, afirmar que a concepção de letramento das escolas seja a mais 

adequada para o entendimento efetivo, por parte dos alunos, do funcionamento da língua, de 

suas funções e das múltiplas práticas sociolinguísticas, na escola ou fora dela.  

A concepção de letramento que adotamos é a de compreensão da função social da 

escrita (SOARES, 2008). Neste sentido, entendemos que o sujeito letrado é o que se engaja 

Era momento de recreio na escola, quando uma colega, também 

professora de Português, entrou na sala dos professores, onde, além de 

mim, estavam uma professora de Geografia e um professor de História, 

dizendo: 

— Não sei mais o que fazer pra esses meninos entender o que é verbo. 

Não entra na cabeça deles. 

A professora de Geografia concordou, dizendo: 

— Eles não entendem é nada. Não quer saber de nada. 
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socialmente pela escrita e que compreende a língua em sua movimentação social. Assumimos 

o pressuposto de que as práticas linguísticas (a organização linguística, as realizações da 

língua, os impactos e atuações dos usos linguísticos) atendem a demandas sociais específicas. 

Sendo assim, o sujeito letrado é o que tem condições de transitar linguisticamente, em 

qualquer esfera da sociedade.  

As práticas de letramento escolar vigentes parecem não empoderar os sujeitos 

linguisticamente, ao contrário, por legitimarem o processo de padronização da língua, elas 

inivisibilizam as diversidades linguístico-culturais, principalmente, as de grupos sociais 

desprestigiados, como as comunidades escolares que estudamos nesta pesquisa. Ao desprezar 

uma dada prática linguística, despreza-se também a diversidade sociocultural e, dessa forma, 

pode ocorrer o que estamos chamando de invisibilização da diversidade.  

Entendemos que as práticas linguísticas, na apropriação dos usos de uma dada língua, 

refletem as formas de comportamento, as regras de interação, as organizações sociais, os 

sentimentos e o pensamento de um povo e de uma época ou de um povo em uma dada época e 

como expressão de identidades (LABOV, [1972], 2008, p. 140), acreditamos que, ao tentar 

uniformizar o uso linguístico de um grupo, em um momento específico, a escola está, de fato, 

construindo e impondo uma uniformização do comportamento sociocultural, o que nos termos 

de Bourdieu seria uma tentativa de uniformização de habitus. Esse cenário evidencia uma 

incompreensão por parte das escolas e de seus professores, a de que a instituição de ensino 

constitui um campo diferente do de origem dos alunos, ela deixa de ser uma extensão da vida 

do sujeito e assume um papel alheio à sociedade na qual ela se insere.  

Em sociedades ou comunidade sociolinguisticamente complexas, há grupos que se 

identificam mais com as ações de padronização, há grupos que se identificam menos e há 

grupos que não se identificam nem reconhecem legitimidades nessas ações. Ou seja, o grau de 

aceitabilidade das variedades linguísticas e de seu ensino é diferente de um grupo para outro. 

O resultado é a instauração de conflitos entre as ações de padronização sociolinguístico-

cultural e a indisposição de sujeitos que querem efetivamente ser reconhecidos, respeitados e 

participar das tomadas de decisão sobre a vida na sua comunidade. Estando fora de sua 

comunidade/campo, tendo ou não consciência de seu lugar e grau de participação na 

comunidade onde se encontra, o conflito, geralmente, resulta em insegurança linguística, 

resistência à norma linguística, à escola e à escrita, que é a prática de letramento que põe em 

confronto o sujeito linguístico e sua atitude com relação à sua competência linguística, isto é, 

seu habitus. 
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As práticas de letramento escolar vigentes parecem estar contribuindo pouco para o 

empoderamento social dos sujeitos/alunos, pois quase não relacionam o funcionamento da 

língua à organização da sociedade, como mostrarão a interpretação e discussão dos resultados 

da análise de dados, matéria do terceiro capítulo. As práticas da leitura e da escrita, 

descoladas da realidade social, não contribuem para a emancipação e autonomia dos alunos. 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos o quadro teórico de interpretação dos fatos 

estudados e os conceitos-chave da análise do fenômeno linguístico sob discussão, a saber, a 

indisposição dos alunos das escolas públicas para aprender a disciplina Língua Portuguesa. 

Tal indisposição decorre das atitudes linguísticas dos estudantes, concebidas como habitus 

construído historicamente na sociedade, confirmado e reforçado no campo escolar, por meio 

do micro-campo Língua Portuguesa. 

Concebidas como habitus, a atitude sociolinguística e a indisposição dos estudantes 

para estudar Língua Portuguesa, em sua modalidade escrita escolar, são espaços passíveis de 

transformação. Para maior entendimento do problema abordado, a atitude linguística dos 

sujeitos da educação foi situada nos processos e espaços de letramento escolar, por sua vez, 

situado nas políticas linguísticas e educacionais brasileiras, de modo a indicar que a atitude 

sociolinguística é historicamente construída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

2 O CAMPO DA PESQUISA: COMUNIDADE SOCIOLINGUISTICAMENTE 

COMPLEXA. 

Neste capítulo, apresentamos a descrição do campo pesquisado: uma escola urbana, 

situada na periferia da cidade de Aparecida de Goiânia. As descrições resultam das 

observações etnográficas realizadas ao logo do ano de 2013 e do primeiro semestre de 2014. 

Apresentamos também os procedimentos utilizados para a geração dos dados da pesquisa. 

A escola, campo da pesquisa realizada, é considerada, nesta discussão, como 

comunidade de participação, ou seja, espaço, onde os sujeitos compartilham as regras 

referentes às práticas linguísticas, os sentimentos de pertencimento e de reconhecimento 

identitário, podendo, se necessário for, construir o próprio sentimento de comunidade 

(CASTANHEIRA; REZENDE SANTOS, 2013, p. 20). As práticas linguísticas 

compartilhadas em uma comunidade de participação nem sempre coincidem com o que é 

determinado como padrão e presente na língua legítima/oficial da nação. Sendo assim, as 

práticas linguísticas que não se conformam ao que está posto como “adequado”, “culto”, 

“correto”, “padrão” e, portanto, socialmente prestigiado, sofrerão preconceito e 

estigmatização por parte das forças institucionais, que trabalham para a invisibilização da 

diversidade linguística, refletida na convivência das práticas legitimadas com as práticas não 

legitimadas. 

Nosso campo de pesquisa configura um espaço com forte atuação de forças sociais e 

institucionais no processo de invisibilização da diversidade linguístico-cultural. O espaço 

escolar (instituição pública, espaço de lutas e conflitos) sob estudo é constituído por um 

campo social, formado por distintos habitus socioculturais e linguísticos. 

Já é lugar-comum nos estudos sociológicos e sociolinguísticos opor o rural ao urbano. 

Desde a antiguidade considerada clássica, o campo se opõe à cidade (REZENDE, 2000). Na 

atualidade, no Brasil, dando continuidade à tradição, também opõe-se rural a urbano e, mesmo 

quando se defende o contínuo entre as áreas, a oposição se mantém, como, por exemplo: rural 

→ rurbano → urbano (BORTONI-RICARDO, 2005), em que os extremos continuam 

presentes. Na oposição rural/urbano ou no contínuo “rural → rurbano → urbano”, as 

práticas e os padrões desprestigiados são situados no rural e as práticas e padrões prestigiados 

são situados no urbano. Alguns espaços urbanos são caracterizados pela interação entre o 

rural e o urbano, resultando no rurbano (BORTONI-RICARDO, 2005). 
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A escola selecionada e que aceitou participar da pesquisa é a Escola Municipal 

Francisco Rafael Campos, situada na cidade de Aparecida de Goiânia, região metropolitana 

de Goiânia, a capital de Goiás.  

 

Figura 1 – Localização da Escola Municipal Francisco Rafael Campos, mapa normal.  

 
Fonte: Google Maps. Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

Essa cidade possui uma população estimada em 500.619 habitantes, conforme o 

recenseamento de 2010. A densidade demográfica do município é de 1.580,27 habitantes por 

km². Em 2010, a população rural era de 464 habitantes e a urbana de 455.193 habitantes 

(IBGE,2010), ou seja, trata-se de uma cidade em que praticamente toda a população vive em 

meio urbano.  

O crescimento demográfico de Aparecida de Goiânia, nos anos 2000-2010, é bastante 

evidente, saltou de 336.392 habitantes, em 2000, para 475.303, em 2007, sofrendo leve 

declínio depois disso, resultando em uma população de 455.657 habitantes em 2010 (IBGE, 

2010). Esse crescimento é atribuído à migração principalmente das regiões Nordeste e Norte 

do país para Aparecida de Goiânia, motivada pela busca por melhores oportunidades de vida, 

emprego, moradia, educação, saúde. Assim, a cidade é composta por uma população bastante 

diversificada, social, cultural e etnicamente. A principal fonte de renda do município são os 

serviços, seguidos pela indústria. O PIB per capita é de 13.538,58 reais e o IDH é 0,718. 

A rede municipal de educação básica de Aparecida de Goiânia oferece a educação 

infantil e o ensino fundamental, conta com 56 escolas de Ensino Fundamental e 18 escolas 
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com ensino pré-escolar, conforme censo educacional de 2012
2
. O perfil geral dos alunos, 

professores e gestores, nas escolas municipais, se caracteriza pela diversidade sócio-

econômico-cultural.  

A Escola Municipal Francisco Rafael Campos foi selecionada para pesquisa por ser o 

meu campo de atuação como professor da disciplina Língua Portuguesa, o que facilitou a 

realização da pesquisa, apesar das desvantagens que essa situação oferece, como, por 

exemplo, atenuar os estranhamentos diante dos fatos, por serem estes familiares ao 

pesquisador.  

 

Figura 2 – Fachada da Escola Municipal Francisco Rafael Campos. Aparecida de Goiânia, 2014.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

A escola selecionada é a maior escola municipal da cidade, possui dezesseis salas de 

aula e funciona em três turnos. No turno matutino são dezesseis turmas de segunda fase do 

ensino fundamental (6º ao 9º ano), cada turma tem em média trinta e cinco alunos. No turno 

vespertino, além de turmas da segunda fase do ensino fundamental, funcionam turmas da 

primeira fase (1º ao 5º ano), sendo doze turmas de primeira fase e quatro da segunda, e essas 

últimas são apenas de 6º ano. No turno vespertino, as turmas também têm em média cerca de 

trinta e cinco alunos cada. No período noturno, assim como no vespertino, também funcionam 

a primeira e a segunda fase do ensino fundamental, sendo que a primeira fase, neste turno, é 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos e tem salas de aula multisseriadas. Com relação 

                                                           
2
Disponível em:  

˂http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=520140&idtema=117&search=goias|aparecida-de-

goiania|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012˃. Acesso em 05/02/2014. 
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à segunda fase, o turno noturno conta com uma turma de cada ano, também com cerca de 

trinta e cinco alunos por turma. Somando os alunos de todos os turnos, a escola conta com 

cerca de mil e duzentos alunos. 

As salas de aula são quentes e sem ventilação, não possuem ventiladores, há 

condicionadores de ar instalados, desde janeiro de 2013, mas não funcionam. As salas estão 

distribuídas por dois pavilhões, um mais antigo, com dez salas, e outro construído em 2011, 

que conta com seis salas de aula. Além das salas de aula, no pavilhão mais antigo, há um 

banheiro feminino, um masculino e um para portadores de necessidades especiais. Nesse 

pavilhão, há uma sala, onde funciona o projeto do governo federal, o “Mais Educação”, que 

atende os alunos no contraturno, a sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a 

sala da coordenação pedagógica. No pavilhão construído em 2011, além das seis salas de aula, 

localizam-se um banheiro feminino, um masculino e um adaptado para portadores de 

necessidades especiais, a biblioteca, o laboratório de informática, a cozinha, a sala dos 

professores, a sala da direção e a secretaria da escola. 

 

Figura 3 – Visão interna de sala de aula (pavilhão antigo). Escola Municipal Francisco Rafael Campos, 

Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 
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Figura 4 – Visão interna de sala de aula (pavilhão novo). Escola Municipal Francisco Rafael Campos, 

Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 

Figura 5 – Visão interna de sala de aula (pavilhão novo). Escola Municipal Francisco Rafael Campos, 

Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 6 – Visão interna de sala de aula (pavilhão novo). Escola Municipal Francisco Rafael Campos, 

Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

  

A figura 7 mostra a organização de uma sala de terceiro ano do Ensino Fundamental. 

Observamos que os professores pedagogos que atuam na primeira fase do Ensino 

Fundamental, nessa escola, têm bastante disposição em organizarem as carteiras nas salas de 

forma diferente do que é convencional/tradicional. Eles optam muito pelo formato de círculo, 

semicírculo, colocam carteiras uma do lado da outra para que os alunos possam realizar 

atividades em dupla. Essa dinamização das carteiras na sala de aula não foi observada nas 

turmas da segunda fase do Ensino Fundamental. Na sala retratada na figura 7, no turno 

vespertino, funciona uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental e no turno matutino 

uma turma de oitavo ano. Esta foto foi tirada após a aula da turma de terceiro ano. 
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Figura 7 – Visão interna de sala de aula (pavilhão novo), turma terceiro ano, período vespertino. Escola 

Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Notamos maior empenho, por parte dos professores que atuam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, em tornar a sala de aula um ambiente mais atrativo para os alunos, e 

fazem isso colando cartazes nas paredes, montando mural em que os aniversariantes de cada 

mês têm destaque, quadros que propiciam o envolvimento e contato dos alunos com as letras, 

além de murais em que a produção dos alunos é exposta, conforme podemos observar nas 

figuras 8 e 9. 

 

Figura 8 – Visão interna de sala de aula. Escola Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 9 – Visão interna de sala de aula. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 

2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Além das salas de aula, os alunos têm os espaços de uma quadra esportiva inacabada, 

um “playground”, que também serve de espaço para entulhar carteiras e cadeiras quebradas, 

quatro pátios, sendo três cobertos e um descoberto, o último os alunos dividem com os carros 

de alguns funcionários da escola, professores e administrativos. 

 

Figura 10 – Visão de pátio (pavilhão novo). Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 

2014. 

  

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 11 – Visão de pátio (pavilhão antigo). Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de 

Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 12 – Visão de pátio – espaço de jogos. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de 

Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 13 – Visão de pátio – estacionamento. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de 

Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 14 – Quadra esportiva. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 15 – Playground. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A escola está situada em uma região de periferia de Aparecida de Goiânia, próxima ao 

complexo prisional do estado de Goiás e a um “lixão”. Alguns dos alunos da escola são filhos 

de presidiários e, muitos deles, vêm de famílias que sobrevivem do lixo. A escola ainda 

recebe alunos de famílias que migraram de outras regiões do país, principalmente das regiões 

Norte e Nordeste, principalmente dos estados do Tocantins, Maranhão e Pernambuco.  

Nessa escola, as práticas linguísticas e socioculturais são bem marcadas pela 

diversidade. O que se percebe das interações sociolinguísticas e socioculturais é que a escola 

configura-se em um espaço intercultural, considerando que cada sujeito reflete um universo e 

que cada universo é uma microcultura (CASTANHEIRA; REZENDE SANTOS, 2013, p.15). 

Apesar disso, não há nenhuma estratégia educacional que promova a manutenção desse 

contexto de diversidade e a situação de interculturalidade não é oficialmente reconhecida.  

Pelo fato de essa comunidade ser constituída de sujeitos oriundos de estratos sociais 

diferentes e de diferentes lugares, cidades, estados ou regiões do país, a diversidade observada 

nas práticas linguísticas é bastante rica, porém quase nada aproveitada como um fator positivo 

para a comunidade.  

No geral, nota-se, por parte dos alunos, uma grande resistência/dificuldade em relação 

à aprendizagem da norma tida como padrão/culta da língua portuguesa e, diante disso, 

levando a perceptíveis atitudes de preconceito em relação às variedades linguísticas dos 

alunos por parte dos professores. 
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É muito comum ouvir dos professores dessa escola que “os alunos daqui não sabem 

escrever”, “é um absurdo, os alunos do sexto ano matutino estão na garatuja, tão fazendo 

bolinhas”, “eles são semianalfabetos”. Falas como essas são proferidas a todo tempo na 

escola, nas conversas de corredor, nas reuniões pedagógicas, nas interações 

professores/professores, professores/coordenação. 

É comum ouvir do aluno: “não sei pra que estudar português”, “as aulas desse 

professor (o de Língua Portuguesa) são chatas demais”. Um questionamento, enunciado por 

uma das alunas, se tornou emblemático para nós: “porque os livros não são escritos na língua 

do povo?” Essa questão será retomada adiante, na discussão sobre o conflito entre língua de 

interação e língua ensinada, que emerge das atitudes sociolinguísticas geradas a partir das 

práticas de letramento escolar. 

Observamos que as aulas de Língua Portuguesa são pautadas no ensino da gramática 

normativa/prescritiva da língua e que os professores se apoiam apenas no livro didático. Uma 

das professoras de Língua Portuguesa (são dezessete no total, considerando as pedagogas/os 

que atuam na primeira fase) tomou a decisão de não ensinar gramática em suas aulas. Essa 

professora só trabalha com interpretação de textos, os textos do livro didático. Essa situação 

gera grandes problemas para o aluno na série seguinte, quando terá um professor/a que não 

trabalha apenas com interpretação textual.  

 

2.1 Os procedimentos da pesquisa 

 

 Organizamos os dados da pesquisa em três blocos, o primeiro se constitui com 

atividades e eventos envolvendo dois alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. Nosso 

segundo bloco de dados é composto de atividades e eventos observados de alunos do nono 

ano do Ensino Fundamental. O terceiro bloco é formado com alguns textos que circularam no 

ambiente escolar, escritos por professores e equipe gestora da escola. 

 Os eventos que apresentamos como dados foram observados seguindo orientação 

etnográfica, e retratam momentos espontâneos das práticas escolares dos alunos e professores 

participantes da pesquisa. 

 As atividades que compõem o primeiro bloco são de dois alunos que na época da 

coleta dos dados estavam matriculados no primeiro ano do ensino fundamental, tal coleta 

realizou-se no primeiro período de 2013. Do conjunto de atividades dos alunos, tomadas para 

a análise, acompanhei a realização de apenas uma delas (Atividade 5), as outras quatro 
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atividades foram disponibilizadas pela professora da turma que, também nos disponibilizou 

relatórios dos dois alunos participantes da pesquisa. Os relatórios elaborados pela professora 

contribuem para a descrição das atitudes linguísticas dos alunos.  

 Os dados do segundo bloco são compostos de uma tabela que apresenta a 

representação social que os alunos das turmas de nono ano têm em relação à disciplina escolar 

Língua Portuguesa e também nesse bloco analisamos textos produzidos pelos alunos. Os 

dados do segundo bloco foram coletados no primeiro semestre de 2014 e são resultados de 

uma atividade que foi proposta aos alunos na primeira aula de Língua Portuguesa do referido 

ano letivo. Contribuem para o corpus desse segundo bloco de dados resultados das 

observações de alguns alunos em momentos de aulas. No terceiro capítulo, detalhamos a 

aplicação da atividade que mencionamos agora. 

 Os textos que circularam na escola e que compõem o terceiro bloco de dados foram 

coletados no decorrer do ano de 2013 e, nesta dissertação, contribuem para evidenciar o 

conflito entre língua de ensino e língua ensinada no ambiente escolar.   

 Além dos dados que compõem os três blocos já apresentados, ainda utilizamos como 

material de análise algumas narrativas que servem para justificar os caminhos reflexivos que 

decidimos percorrer. Essas narrativas são registros de momentos de interação no ambiente 

escolar, em que faço o relato sob minha interpretação. As interações entre o pesquisador e o 

participante foram indicadoras e orientadoras dos caminhos reflexivos a serem percorridos na 

pesquisa.  

No terceiro capítulo, em que descrevemos as atitudes linguísticas dos alunos 

participantes da pesquisa em relação à disciplina escolar Língua Portuguesa, ao analisarmos o 

corpus que organizamos para a discussão, aprofundamos mais sobre a relação conflituosa 

entre alunos e professores em relação ao ensino/aprendizagem da norma tida como 

padrão/culta da língua, defendendo que as atitudes linguísticas são constituídas previamente à 

experiência escolar e que, nas práticas de letramento escolar, podem ser transformadas ou 

mantidas, uma vez que, acreditamos e defendemos, “o „olho‟ é um produto da história 

reproduzido pela educação” (BOURDIEU, 2007, p. 10).  
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3 AS ATITUDES LINGUÍSTICAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 

RELAÇÃO À DISCIPLINA ESCOLAR LÍNGUA PORTUGUESA. 

Neste capítulo, desenvolvemos o ponto central dessa dissertação: a discussão sobre as 

atitudes linguísticas dos alunos em relação à disciplina escolar Língua Portuguesa, com base 

nos dados gerados para o presente trabalho, a partir das atitudes dos alunos da escola que nos 

serviu de campo para a pesquisa.  

3.1. As atitudes linguísticas no processo de aquisição da escrita em relação ao aprender a 

ler e a escrever em Português 

 

 Iniciamos esta seção retomando a narrativa 1 apresentada na introdução dessa 

dissertação, considerando que a professora referenciada por N. Xerente reproduz uma postura 

política de ensinar o indígena a ser não indígena, por meio da violência. Segundo Bourdieu 

(2007, p. 64-66) 

 

Adquirida na relação com determinado campo que funciona como instância de 

inculcação e, ao mesmo tempo, como mercado, a competência cultural (ou 

linguística) continua sendo definida por suas condições de aquisição que, 

perpetuadas no modo de utilização – ou seja, em determinada relação com a cultura 

ou com a língua – funcionam como uma espécie de “marca de origem” e tornando-a 

solidária de certo mercado, contribuem ainda para definir o valor de seus produtos 

em diferentes mercados.  

 

Assim, a professora, ao reproduzir o que aprendeu em sua formação para ser 

professora, em seu contexto de formação e de vivência, replica um modo de ensinar, 

perpetuando um habitus adquirido. Com sua postura, a professora passa a ser um indicador de 

como é o professor de Língua Portuguesa e de como é o processo de ensino de Língua 

Portuguesa. Esse tipo de postura ainda é muito comum em escolas urbanas, que recebem 

alunos indígenas e quilombolas, conforme mostram os relatórios de campo de Rezende; Silva; 

Sousa (2014). 

A postura política e as atitudes profissionais da professora geram um sentimento e 

uma forma de encarar a aprendizagem na escola, principalmente, a aprendizagem de Língua 

Portuguesa, escrita, na escola. Assim, o cenário retratado aponta para a escola como uma 

matriz social, onde a atitude linguística negativa com relação à aprendizagem da Língua 

Portuguesa é gerada. Esse relato, representativo de inúmeras experiências semelhantes, 

inclusive em comunidades urbanas e em cursos da área de Letras (REZENDE, 2013), mostrou 

que a atitude negativa da aluna indígena, em relação ao ensino e à aprendizagem de Língua 
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Portuguesa, decorre da postura e das práticas da professora no processo de ensino, que pode 

ter a ver com sua atitude em relação à origem sociolinguística da aluna.  

A cena presenciada na turma de 2012 de Português Intercultural VIII, cuja 

interpretação está apresentada na introdução dessa dissertação, foi a motivação maior para a 

realização do presente estudo.  

Assim, já atento às atitudes dos alunos com relação às práticas escritas em português,  

na rede pública de educação básica, participei de outro evento bastante significativo 

envolvendo a expressão de atitudes sociolinguísticas. Trata-se da fala de uma menina de sete 

anos de idade, na sua primeira semana de aula, no Primeiro Ano do Ensino Fundamental. Na 

ocasião, eu exercia a função de apoio pedagógico na escola.  

 
  Narrativa 3 – O Medo da Escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Narrativas de campo do autor (Diário de Campo). 

 

Sara nunca tinha tido experiência escolar antes, pois não frequentou a educação 

infantil na primeira infância. A resposta desesperada que a criança nos deu para justificar seu 

choro mostra que ela chegou à escola já tomada por medo prévio das práticas escolares. O 

enunciado “Por que eu não sei nada, não sei ler, não sei escrever, o que eu vou fazer aqui?” 

revela a representação social da escola, marcada principalmente pelo pressuposto de que para 

ir à escola é preciso saber, ou seja, o aluno tem de chegar sabendo ler e escrever. Por outro 

lado, a bagagem de conhecimento e as competências que o aluno leva para a escola, em geral, 

são desconsideradas. Nesse momento, a atitude de Sara em relação à aprendizagem da leitura 

e da escrita é de medo. 

Todo aluno chega à escola com uma bagagem de letramento sociocultural, mas como 

essa bagagem é desconsiderada, ignorada ou invisibilizada, o aluno é acometido pelo 

sentimento de que não sabe nada e de que não tem competência para aprender. Diante disso, a 

pergunta “[...] o que eu vou fazer aqui?”, ou seja, esse não é meu lugar ou não é lugar para 

mim, pois a escola é para quem sabe ler e escrever e ler e escrever de acordo com o modelo 

legitimado pela própria escola. Outras leituras e outras escritas não são autorizadas a entrar na 

escola e não são reconhecidas pelas e nas práticas escolares. Essa representação do campo 

A aluna, que denominada de Sara, chorou muito quando foi deixada pela mãe 

na sala de aula. A mãe da aluna foi embora e, passado algum tempo, Sara ainda 

chorava muito e falava aos gritos. Conversando com ela, perguntamos o porquê 

de tanto choro e desespero e ela respondeu: “Por que eu não sei nada, não sei 

ler, não sei escrever, o que eu vou fazer aqui?” 
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escolar antecede o processo de escolarização, como bem mostra a atitude da aluna, que 

acabara de entrar para a escola.  

A Narrativa 3 é representativa da formação de um habitus: a representação do que seja 

a escola e de quem está autorizado a estar na escola. O desabafo de Sara equivale à afirmação, 

muito comum entre estudantes da rede pública de ensino, na área urbana, em quilombos e em 

áreas indígenas, de que estudar não é para qualquer pessoa, que ler é um hábito de quem já 

está com a vida ganha e escrever é um dom que algumas pessoas já trazem ao nascer 

(REZENDE, 2013).  

Assim, a Narrativa 3 aponta para a família também como uma matriz social, onde são 

transmitidas e fixadas crenças geradoras de atitudes. As crenças mencionadas no parágrafo 

anterior são reforçadas nas famílias e contribuem para gerar atitudes linguísticas que também 

perpetuam uma condição de aquisição da língua escrita, a partir da qual são geradas as 

atitudes linguísticas dos alunos em relação a estudar a Língua Portuguesa, conforme já 

mencionado.  

Para ter mais segurança, para afirmar a família como uma matriz social de formação 

de atitudes linguísticas, nesta discussão, com relação à aprendizagem de Língua Portuguesa, 

na escola, decidimos por comparar a atitude de Sara, sem experiência escolar anterior, à 

atitude de Fernando, de sete anos de idade e também do Primeiro Ano do Ensino 

Fundamental, mas que, antes da Educação Básica, frequentou a Educação Infantil. Com isso, 

objetivamos verificar se a atitude linguística de Sara, que nunca tinha frequentado educação 

formal, em relação a aprender a ler e a escrever, é diferente da de Fernando, que contava com 

uma primeira experiência escolar, na Educação Infantil. Os dois alunos estudavam na mesma 

turma.  

Passamos, então, a observar o comportamento dos dois alunos, ambos em fase de 

aquisição escolar da escrita, a partir de atividades realizadas por eles em sala de aula. 

Recorremos também, na análise dos fatos, a alguns trechos de relatórios avaliativos feitos pela 

professora dos referidos alunos. 

Consideramos a disposição para escrever e ler “corretamente”, em sala de aula, para 

definir as atitudes linguísticas dos alunos em positivas ou negativas, em relação à variedade 

que estava sendo ensinada pela professora, a saber, a variedade padrão do Português. 

Tomamos como atitude linguística positiva a disposição dos alunos em refazer as atividades 

que julgarem incorretas e, como atitude negativa, a não disposição dos alunos para reelaborar 

as atividades. É importante enfatizar que entendemos disposição como a aceitação, nos casos 

estudados, das práticas linguísticas escolares de leitura e escrita em português. 
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Contribuem para a análise e discussão das atitudes linguísticas de Sara e Fernando os 

relatórios avaliativos, referentes ao primeiro bimestre, elaborados e cedidos pela professora 

regente da turma dos referidos alunos. A seguir, apresentamos alguns fragmentos desses 

relatórios elucidativos do problema que ora analisamos. 

 

 

 

 

Fragmento 1 – Relatório avaliativo da aluna Sara 

  

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa). 

 

 

 

 

Fragmento 2 – Relatório avaliativo do aluno Fernando 

 

  

 

 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa). 

 

Com relação à aluna Sara, percebe-se, nos relatos da professora, a ideologia do déficit, 

uma herança colonial deixada nas práticas educacionais pelos jesuítas, em contraponto às 

vantagens apresentadas pela aluna nas relações interpessoais. A ideologia do déficit está na 

base da formação e das práticas docentes em geral, trata-se de um construto histórico, o qual a 

Sociolinguística tem combatido, mas com a consciência de que essa desconstrução requer 

tempo e muito trabalho. 

De certa forma, os déficit da aluna justificam sua atitude linguística, expressa na 

declaração “é muito difícil”. Porém, mesmo sustentada na ideologia do déficit a professora se 

A aluna foi assídua, demonstrou certo interesse pela leitura e escrita, mesmo 
dizendo que “é muito difícil”... Em sala, ela interage bem com os colegas e com a 
professora, se expressa com facilidade e participa satisfatoriamente do que é 
proposto. Tem pouco conhecimento do alfabeto e ainda não domina 
completamente a escrita do próprio nome. Em alguns momentos, demonstra 
pouco estímulo e, na maioria das vezes, é muito dependente da professora. 
  

O aluno foi assíduo, demonstrou interesse pelas atividades desenvolvidas em 
sala, pela leitura e escrita e por novos conhecimentos. Ele interage com 
entusiasmo com os colegas e com a professora e é prestativo quando necessário. 
Sua oralidade é bem desenvolvida, se expressa com facilidade de maneira 
verbal, musical, artística e corporal e ele tem prazer em explorar o imaginário. 
Chegou à escola com o conhecimento prévio das letras, números e outras noções 
matemáticas, pois já frequentou outros ambientes escolares. 
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colocava sempre pronta e disposta a modificar a atitude de insegurança de Sara em relação ao 

aprender a ler e a escrever. 

Com relação ao aluno Fernando, a professora destaca o fato de ele já ter frequentado 

“outros ambientes escolares”, iniciando o enunciado com a conjunção “pois”, justificando as 

vantagens destacadas para o aluno pela frequência anterior à escola. 

As diferenças entre os dois alunos, apontadas nos relatórios da professora, que são 

mais significativas para nossas reflexões, a nosso ver, giram em torno do fato de Fernando 

possuir “conhecimento prévio das letras, números e outras noções matemáticas”. O 

conhecimento prévio de Fernando, que pode ser resultado de sua experiência pré-escolar, 

potencializa a avaliação positiva da professora, levando-a a usar o termo entusiasmo para 

destacar a forma como Fernando interage em sala de aula. É também o conhecimento prévio 

de Fernando, que confere a ele o status de letrado, nos termos de Soares (2008), que 

potencializa o prazer que Fernando tem em explorar o imaginário, como foi destacado pela 

professora. 

A falta de experiência pré-escolar de Sara, pela não frequência à Educação Infantil, 

potencializa sua avaliação pautada no déficit, destacado em sua própria avaliação da situação, 

declarada em É muito difícil [ler e escrever] e no fato de, “na maioria das vezes, depender da 

professora para realização das atividades”, as escritas especificamente, o que não torna Sara 

não letrada, pois a mesma tem consciência da função social da escrita. 

O fato de a professora justificar as vantagens do aluno por meio de sua experiência 

escolar prévia confirma o pressuposto expresso por Sara em “Por que eu não sei nada, não sei 

ler, não sei escrever, o que eu vou fazer aqui?”. De fato, a expectativa da escola é que o aluno 

venha com os conhecimentos da pré-escola. Mais uma vez, temos indício de que a escola 

perpetua uma condição de aquisição da língua escrita, em um movimento dialético, em que 

essa crença vai da escola para a sociedade, portanto, para a família, retornando da 

sociedade/família para a escola.   

Assim, na visão constituída no campo escolar, representada pela professora, a 

frequência à Educação Infantil – experiência pré-escolar e aquisição de conhecimento prévio 

– é um indicador de distinção. O campo escolar, concebido como uma matriz social geradora 

e perpetuadora de atitudes linguísticas, fixa os habitus, inclusive os sentimentos, como, por 

exemplo, as atitudes linguísticas, por meio da distinção (BOURDIEU, 2007). 

Para evidenciar a pouca disposição de Sara para realizar ou reelaborar as atividades 

escritas, apresentamos duas atividades realizadas em sala de aula, pelos dois alunos sob 

estudo, as quais consistem em, primeiro, cobrir as vogais pontilhadas no papel e, depois, 
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copiá-las. O objetivo desse tipo de atividade é desenvolver a coordenação motora, treinar a 

escrita das vogais, além de ajudar o aluno a memorizar e reconhecer as vogais do alfabeto. 

Trata-se, portanto, de uma atividade técnica, que pode ou não ser desenvolvida 

mecanicamente. 

A primeira atividade apresentada e analisada é de Sara e foi realizada na última 

semana do mês de fevereiro de 2013, quando Sara tinha pouco mais de um mês de frequência 

às aulas. 

 

 

Atividade 1:  

        

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa)
3
 

Ao cobrir as primeiras vogais, a aluna é bem sucedida, embora escorregue um pouco 

ao cobrir as letras. Ao lado das vogais „a‟ e „o‟, depois de cobrir os pontilhados, a aluna 

escreve outras letras, vogais e consoantes, não necessariamente copiando as vogais cobertas. 

Depois de cobrir „i‟ e „u‟, ela copia e apaga, não refazendo as cópias. Depois, ela cobre a 

vogal „e‟ e copia, essa é a única cópia que a aluna fez. A atividade foi devolvida à professora, 

de forma incompleta.  

A atividade permite inferir o que a professora de Sara entende por “dificuldade” 

apresentada pela aluna e porque a professora avalia Sara mais pelo déficit do que pelos 

ganhos. Permite ainda analisar a disposição da aluna para o treinamento da escrita, pois ela 

escreve espontaneamente mais do que copia, repetindo as formas das vogais. Embora a aluna 

                                                           
3
 Todas as imagens mostradas são parte do banco de dados da pesquisa, elas compõem o corpus constituído por 

materiais de aula dos alunos observados. Dispensaremos, nas próximas imagens, a indicação de fonte. 
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não copie todas as vogais pontilhadas depois de cobri-las, ela escreve em letras de forma as 

mesmas vogais e algumas consoantes.  

Não se trata, portanto, de falta de disposição para a escrita, mas de pouca disposição 

para a cópia e, pode-se ainda inferir, de um grau considerável de disposição para a escrita 

espontânea em letras de forma, provavelmente mais conhecida pela aluna. A aluna apresenta 

dificuldade e tentativa de superação, arriscando, por meio de seus próprios caminhos, o que 

permite inferir que a aluna chegou à escola com algum conhecimento e domínio da escrita em 

letra de forma, sua dificuldade estava em praticar a letra cursiva. 

 

Atividade 2: 

  

 

 

 

                         

                         

                   Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

                     

Fernando entregou sua atividade completa para a professora. De acordo com a 

professora, ele sempre entregava todas as atividades completas, mesmo quando tinha 

dificuldades em realizar a tarefa, dificuldade evidenciada nas tentativas marcadas no papel ou 

nas rasuras. Na atividade 2, é possível perceber o aluno se arriscando, fazendo da maneira que 

consegue. Nem todas as vogais foram cobertas com segurança, acompanhando o formato da 

letra, mas ele cobriu e tentou copiar todas elas.  

É curioso perceber que Fernando cobre bem as vogais pontilhadas, mas as copia sem a 

mesma presteza. Há rasuras também. Não se evidencia na atividade de Fernando marcas de 

indisposição para realizar a tarefa. Por isso, em sua avaliação, a professora não destaca nem as 

dificuldades nem a dependência de Fernando. A diferença entre Fernando e Sara está na 

atitude, que leva a um maior sofrimento de Sara e menos sofrimento de Fernando. Ambos 

tentam realizar a tarefa, cada um com suas próprias estratégias, de acordo com o grau de 

amadurecimento para a escrita cursiva. 
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A Atividade 3, apresentada a seguir, realizada em sala de aula, na última semana de 

fevereiro de 2013, consistia em ligar as figuras às letras iniciais dos nomes das figuras. Na 

instrução da atividade, há a orientação para que o aluno siga o modelo que foi dado com a 

figura do elefante. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3: 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Nessa atividade, Fernando teve apenas um acerto. Ele liga a vogal „e‟, já ligada ao 

elefante, como modelo a ser seguido, à figura do avião, mas apaga e liga à figura do elefante; 

liga a vogal „i‟ à imagem do avião; liga a vogal „u‟ à imagem da „uva‟, mas apaga e liga a 

„uva‟ à vogal „e‟, deixando a vogal „u‟ sem se ligar a nenhuma outra figura. Assim, não é 

possível afirmar com segurança se o aluno escolheu aleatoriamente ligar as figuras às vogais 

ou se levantou hipóteses antes de efetuar as ligações, mas as trocas apontam a possibilidade 

de levantamento de hipótese.  Apesar de tudo, o fato de o aluno cumprir com toda a tarefa e 

entregá-la é mais um indicador de sua disposição para a realização da atividade.  

A Atividade 4, a seguir, é a mesma tarefa, realizada por Sara. 
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Atividade 4: 

 

 

 

  

 

 

    Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa)  
 

Sara, por sua vez, não seguiu as instruções dadas para realizar a tarefa. Ela pintou as 

figuras, mas não as ligou às vogais. Pode ser que ela não tenha entendido as instruções dadas 

pela professora e, como não tem experiência com tarefas escolares, ela não cumpriu com o 

proposto. Não é possível nessa atividade afirmar se houve ou não disposição da aluna para 

realizar a tarefa. 

Ao verificar todas as atividades coletadas da aluna Sara, observamos que ela sempre 

entregava as atividades incompletas à professora. Nas oportunidades que tivemos de 

acompanhar os alunos durante as aulas, observamos que, como consta no relatório da 

professora, Sara é muito dependente de outros nas realizações das atividades. A aluna ainda 

não apresenta segurança nos momentos em que está fazendo as atividades e quando 

questionávamos a aluna sobre o porquê de ela demorar muito tempo em cada atividade, ela 

dizia que era porque não havia entendido o que era para ser feito e também porque ela ainda 

“não sabia todas as letras”. Logo, diante disso, a aluna estava no ritmo dela e não se trata de 

“ser muito dependente” ou “insegura”, mas de estar na fase inicial do processo, em que ela 

ainda “não sabe todas as letras” e precisa de acompanhamento e colaboração.   

Em outro momento, acompanhamos Sara na realização de uma atividade. Observamos 

e, então, perguntamos sobre um numeral que ela havia escrito no cabeçalho da atividade, no 

campo em que deveria preencher com a data da atividade, que era 22 de abril de 2013.  

 

 

Atividade 5: 
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Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Quando escreveu o numeral 22 pela primeira vez, fez o segundo algarismo do numeral 

de forma bem diferente do primeiro. Da forma como ela tinha feito, estava lembrando a vogal 

„o’. Perguntei a ela se o segundo algarismo estava igual ao primeiro e ela respondeu que sim. 

Então, pedi para que ela me dissesse qual era o número que estava escrito no lugar do 

primeiro algarismo, apontei com o dedo para a aluna, ela respondeu que era o número dois. 

Depois, perguntei qual era o segundo número, que em minha interpretação estava muito 

parecido com a forma da vogal „o’, e a aluna respondeu que não sabia que número era aquele. 

Perguntei, então, a Sara qual era o problema que estava acontecendo ali e ela me respondeu: 

“não tá dando pra saber que número eu fiz”. Em seguida, perguntei como ela iria fazer para 

resolver o problema e ela respondeu: “tenho que fazer de novo”. Em seguida, pegou uma 

borracha emprestada com um colega, apagou o número do segundo algarismo do numeral e o 

refez. O resultado é o que está apresentado no quadro da Atividade 5.  

A constatação a que chegamos com o evento narrado no parágrafo anterior é que a 

aluna Sara depende de acompanhamento e orientação para realizar e reelaborar as atividades, 

pois, mesmo quando nem ela compreendia bem o que estava escrito, a aluna, por crer que ler 

e escrever são práticas difíceis, não se arrisca, não levanta hipóteses, não tenta refazer. Prefere 

entregar as atividades incompletas a tentar fazê-las ou refazê-las. 

Com a interação com a professora e com os outros colegas da turma, Sara estava 

superando o medo em relação à escrita. Com isso, atestamos a importância da atitude 

linguística dos professores em relação à situação sociolinguística de seus alunos, para que os 

alunos não fixem atitudes negativas em relação à variedade do português de que terão que se 

apropriar na escola e, como já destacamos, a professora de Sara e Fernando se colocava 

sempre pronta com o objetivo de gerar atitudes linguísticas positivas nos alunos em relação à 

apropriação da habilidade de escrever e ler. Esse evento nos sugere que as atitudes linguísticas 

podem ser alteradas, modificadas. 

Destacamos também a importância de a criança experimentar e vivenciar espaços de 

educação infantil antes de ingressar no primeiro ano da educação básica, como no caso de 
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Fernando, que fornece evidências de que o processo de aquisição da escrita é mais tranquilo, 

divertido, aprazível para o aluno que possui experiência escolar prévia. Em suma, a 

comparação entre as atividades realizadas por Sara e as atividades realizadas por Fernando 

reforça a distintividade da frequência à Educação Infantil, apontada pela professora, indicando 

que esse já é um habitus social. Equivale a dizer que a Educação Infantil substitui o trabalho 

de experienciação com as práticas de leitura e escrita que era desenvolvido em casa pelas 

famílias, reforçando o discurso público de que o problema da escola é a presença de alunos 

oriundos de famílias que não têm vivência das práticas escolares. As ações e reações de Sara, 

entretanto, mostram que qualquer criança, seja qual for seu nível de experiência com a escrita, 

se for acompanhada, receber instrução e orientação é capaz de aprender e de realizar bem suas 

tarefas escolares. 

Diante dos cenários retratados, podemos hipotetizar que o campo escolar forma e fixa 

e/ou transforma e altera habitus, os quais podem ser ou não confirmados e reforçados pelas 

práticas dos professores. No caso específico do ensino e da aprendizagem escolar da Língua 

Portuguesa, em um ponto de vista estritamente sociolinguístico, perpetua-se uma condição de 

aquisição da língua escrita, a partir da qual são geradas as atitudes linguísticas dos alunos em 

relação a estudar a Língua Portuguesa.  

Confrontando os dois eventos descritos nesta seção – Narrativa 2 e Narrativa 3 – em 

que as atitudes com relação à escola e à aprendizagem das práticas linguísticas escritas, 

manifestadas por uma indígena adulta, ao rememorar suas experiências na escola quando era 

criança, e por uma criança enfrentando o desafio de começar do começo na educação básica, 

podemos inferir que, no campo escolar, o medo de falar, no caso do falante não nativo de 

português, e o medo de escrever por ambas, pode ser manifestado pelos brasileiros, em geral, 

conforme já defendeu Rezende (2010). 

 

3.2  As atitudes linguísticas de alunos no último ano do Ensino Fundamental em relação 

à disciplina escolar Língua Portuguesa 

 

 Nesta seção, verificamos as atitudes linguísticas de alunos ao final do Ensino 

Fundamental, com base nas atividades e eventos que envolvem alunos das quatro turmas de 

nono ano do Ensino Fundamental do turno matutino e dos alunos da turma de nono ano do 

turno noturno matriculados no ano letivo de 2014, em relação à disciplina escolar Língua 

Portuguesa. Na ocasião da pesquisa, atuava como professor de Língua Portuguesa nessas 
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turmas. O número de alunos, em média, em cada uma dessas turmas era de 35. A idade dos 

alunos do turno matutino variava entre 13 e 19 anos. Na turma do noturno a variação de idade 

dos alunos era entre 16 e 43 anos. 

 Nossa intenção em verificar as atitudes linguísticas desses alunos em relação à 

disciplina escolar Língua Portuguesa é de comparar as atitudes de alunos no final do Ensino 

Fundamental com as atitudes da aluna e do aluno que apresentamos e discutimos na seção 

anterior, que estavam no início da Educação Básica. Levantamos, com base nas atitudes 

linguísticas de Sara em relação ao aprender ler e escrever, a hipótese de que as representações 

sociais sobre o ambiente escolar são prévias ao contado direto que o sujeito tem com a escola, 

o que leva-nos a crer que pode ser na matriz familiar que se formam as primeiras crenças 

sobre estudar Português na escola, e acreditamos que tais crenças são geradoras de habitus 

sociais. Também na seção anterior consideramos o fato de que a professora de Sara se 

colocava sempre disposta em ajudar a modificar a atitude linguística de insegurança e medo 

de Sara. 

 Hipotetizamos também que a atitude linguística de medo e insegurança em relação à 

aprendizagem da Língua Portuguesa não é exclusiva de Sara e da professora indígena N. 

Xerente. Acreditamos que esta seja a atitude linguística geral de alunos das escolas brasileiras. 

Consideramos as atitudes linguísticas dos alunos das turmas de nonos anos do nosso campo 

de pesquisa, a fim de refletirmos sobre o processo de consolidação de tais atitudes linguísticas 

durante o Ensino Fundamental e em como essas atitudes podem ser alteradas e como 

contribuem na fixação de habitus sociais. 

 Para a verificação das atitudes linguísticas dos alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental em relação à disciplina escolar Língua Portuguesa, nos apoiamos nas 

representações sociais que estes alunos têm dessa disciplina escolar. As representações sociais 

que apresentamos na Tabela 1 foram reveladas em uma atividade proposta aos alunos nas 

primeiras aulas de Língua Portuguesa do ano letivo de 2014. Em uma folha em branco cada 

aluno escreveu seu nome completo e a turma em que estudava, depois foram orientados a 

escreverem três palavras que ocorriam em suas mentes quando ouviam falar na disciplina 

escolar Língua Portuguesa. Em seguida, os alunos desenvolveram um texto dissertativo com 

suas expectativas para o estudo de Português naquele ano escolar.  

Tabela 1 - Representações dos alunos sobre a disciplina escolar Língua Portuguesa. Campo de Pesquisa. 

Aparecida de Goiânia - GO, 2014. 

Palavras e frases que 

expressam as 

representações que os 

Número de 

ocorrências 

alunos têm de LP 

Leitura 11 
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Texto 09 

Verbo 08 

Língua 05 

Chato 05 

Linguagem 05 

Gramática 05 

Exercícios 04 

Redação 04 

Educação 03 

Difícil 03 

Livros 03 

Ruim 03 

Péssimo 03 

Estudar 03 

Letras 03 

Ortografia 03 

Importante 03 

Aprender 03 

Tédio 03 

Escrever 02 

Desenvolvimento 02 

Professor 02 

Atenção 02 

Ódio 02 

Ler 02 

Dificuldade 02 

Preposição 02 

Aprendizagem 02 

História 02 

Adjetivo 02 

Novidade 02 

Explicação 01 

Jeito certo de falar a 

Língua Portuguesa 

01 

Sabedoria 01 

Simulado 01 

Vogais 01 

Substantivos 01 

Consoantes 01 

Trabalhos 01 

Enjoativo 01 

Cansativo 01 

Como se expressar melhor 01 

Comunicação 01 

Expressão 01 

Entendimento 01 

Aprender mais essa 

matéria 

01 

É importante 01 

Muito interessante 01 

Falar o português mais 

certo 

01 

Saber mais 01 

Perda de tempo 01 

Bom 01 

Muito 01 

Palavras 01 

Prova  01 

Pensamento 01 

Participação 01 

Oportunidade  01 

Grande 01 

Dicionário 01 

Indispensável 01 

Necessário 01 

Indisposição 01 

Amor 01 

Safado 01 

Curiosidade 01 

Atividade 01 

Fala 01 

Ditado 01 

Legal 01 

Cooperar 01 

Desprezo 01 

Disciplina 01 

Escrita 01 

Aprendizado 01 

Enrolada 01 

Pensativo 01 

Interessante 01 

Estímulo 01 

Matéria 01 

Compreensão 01 

Estudioso 01 

Conto 01 

Fábula 01 

Ponto de interrogação 01 

Voz passiva 01 

Voz verbal 01 

Aprendiz 01 

Total 170 
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A atividade a que se refere a Tabela 1 foi realizada por 57 alunos do nono ano da 

escola campo da pesquisa. Este número é inferior ao número total de alunos matriculados 

nessas turmas, isso pelo fato de esta atividade ter sido aplicada na primeira aula de Português 

do ano letivo em cada turma e dado que os alunos não comparecem em sua totalidade na 

primeira semana de aula. Neste ano, 5 alunos, do sexo masculino, do turno noturno, só 

começaram a frequentar a escola depois do feriado de carnaval. O ano letivo teve início em 20 

de janeiro e o feriado de carnaval foi em 4 de março. 

Observamos na tabela que, das nove palavras que mais ocorreram para expressar a 

representação social dos alunos sobre a disciplina escolar Língua Portuguesa, oito estão 

relacionadas a objetos de estudo da disciplina: leitura, texto, verbo, língua, linguagem, 

gramática, exercícios e redação. Das nove palavras que ocorreram quatro vezes ou mais, 

apenas a palavra chato não se relaciona a habilidades e conceitos que são ou devem ser 

tratados e trabalhados na disciplina.  

As representações sociais desses alunos nos indicam que nessa escola a disciplina de 

Língua Portuguesa é pautada na transmissão de conceitos, na memorização de informações 

sobre gramática e organização textual.  

Aparecem palavras e expressões que demonstram que para alguns alunos a disciplina 

de Língua Portuguesa tem valor no campo social, como: importante, aprender, 

desenvolvimento, aprendizagem, história, novidade, sabedoria, como se expressar melhor, 

comunicação, expressão, entendimento, saber mais e curiosidade. Porém essas palavras e 

expressões que revelam uma representação social positiva da disciplina Língua Portuguesa 

não ocorrem em maior número que as expressões e palavras que indicam uma representação 

social negativa ou conteudista da disciplina.  

Passaremos a explorar os textos de alguns alunos, esses textos nos auxiliarão na 

descrição das atitudes linguísticas desses alunos em relação à disciplina Língua Portuguesa. 

Na realização da atividade a que se refere a Tabela 1, a aluna Clara escreveu para expressar 

sua representação social da disciplina Língua Portuguesa as seguintes palavras: tédio, chato e 

indisposição. Conforme pode ser observado abaixo.  
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Atividade 6 – Aluna Clara. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

 Na lista de palavras e no texto escrito, Clara deixa bastante evidente que “nunca 

gostou” de Língua Portuguesa e que considera essa disciplina muito difícil. A aluna não 

apresenta propriamente uma representação da disciplina, mas explicita sua atitude negativa 

com relação à disciplina Língua Portuguesa. Nas aulas, o que se observa é que Clara é uma 

aluna bastante dedicada à disciplina de Língua Portuguesa, é participativa, apresenta questões 

orais em momentos de explicação do professor, entrega sempre as atividades e exercícios 

escritos completos e seu aproveitamento na disciplina, em geral, é superior a 50%. A atitude 

de Clara com relação ao seu domínio da disciplina também é negativa, sua auto avaliação é de 

que não sabe português e expressa a expectativa de melhorar suas práticas linguísticas, na 

oralidade e na escrita. Apesar disso, suas dificuldades na disciplina não eram frequentes como 

ela mesma relata. Clara tinha uma fala bem articulada, coerente, sabia expressar suas ideias e 

opiniões, isso tanto na oralidade como na escrita e mesmo assim considera que tem muita 

dificuldade na disciplina. 

 Na atividade que apresentamos a seguir, do aluno Carlos, também aparece a 

contradição entre representação social e atitude que aparece na atividade 6, da aluna Clara.  
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Atividade 7 – Aluno Carlos. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa). 

 

As palavras que Carlos usa para expressar sua representação social da disciplina de 

Língua Portuguesa são: chata, enrolada e pensativa. No texto, o aluno explica que o fato de a 
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disciplina ser importante não significa que não possa ser chata, mostrando que a consciência 

da importância da disciplina não modifica a representação que ele tem das aulas de Português. 

Justifica que a aula dessa matéria é chata pelo fato de ser a mais frequente, são cinco aulas na 

semana. Também afirma que considera a prática de leitura chata por ser em voz alta na frente 

dos colegas.  

O aluno expressa uma representação social da disciplina de Língua Portuguesa, através 

de três palavras (chata, enrolada e pensativa), equivalente ao seu grau de importância para a 

mobilidade social. Trata-se de uma representação coletiva, difundida pela mídia e pela escola. 

Já a atitude linguística desse aluno em relação à disciplina, refletida no texto argumentativo, é 

negativa e justificada pela metodologia principalmente da prática de leitura: em voz alta e 

diante dos colegas.  

Apesar de o aluno declarar em seu texto que acha “chato” ler na frente dos colegas ele 

o fazia com tranquilidade e com muita calma nas aulas. Nos momentos de correções de 

exercícios, Carlos era sempre o primeiro a dizer em voz alta o que havia respondido e, além 

disso, obteve 100% de aproveitamento nas avaliações da disciplina no primeiro e no segundo 

bimestres do ano de 2014. Enfim, o aluno parece reproduzir uma representação e uma atitude 

que não condizem com o que ele realmente pensa e sente em relação à disciplina. 

A aluna Amanda expressa sua representação social de Língua Portuguesa por meio das 

palavras: redação, gramática e adjetivo, indicando uma noção e uma avaliação vagas da 

disciplina, que para ela se refere à categorização linguística e à produção textual. A seguir, 

encontra-se o texto que Amanda escreveu, relacionado a essas palavras. 
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Atividade 8 – Aluna Amanda. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

 Amanda avalia a disciplina como “importante” e “difícil”, noções básicas presentes 

nas representações sociais da disciplina Língua Portuguesa pelos alunos da educação básica e 

também do ensino superior. A aluna afirma que “nunca consegui entender o que é Português” 

e que não conseguia entender o que o professor de Português do ano anterior explicava. Sua 

auto avaliação com relação à prática escrita em português é muito negativa e sua expectativa é 

de superação, ou seja, ela acredita na possibilidade de superação de seus problemas 

linguísticos, evidenciados nos “erros de ortografia”.  

A auto avaliação de Amanda reforça nossa hipótese de que a atitude linguística de 

insegurança e medo em relação à disciplina Língua Portuguesa não é exclusiva de falantes de 
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português como segunda ou terceira língua, como N. Xerente, nem de aluno que não tenha 

passado pela educação escolar na infância, como Sara. Também Amanda, mesmo sabendo se 

comunicar bem oralmente e também por meio da escrita considera que sabe pouco de Língua 

Portuguesa, por não dominar as regras de ortografia, principalmente, a ponto de terminar o 

texto pedindo desculpas ao leitor pelos “erros ortográficos”. 

 A aluna Laura, que estudava na mesma turma e era amiga de Amanda, expressou sua 

representação da disciplina Língua Portuguesa por meio de conceitos que são próprios da 

disciplina: verbo, palavras e letras. 

Atividade 9 – Aluna Laura. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 



63 

 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Laura cita representações sociais negativas com relação à disciplina Língua 

Portuguesa e declara sua própria representação, associada à importância dessa disciplina para 

a “vida social e o mercado de trabalho”, que é uma representação coletiva muito difundida 

pela mídia e reforçada pela escola. Tal representação condiz com suas atitudes linguísticas nas 

aulas de Português. Não desconsidera que a disciplina tem seu lado ruim, mas enfatiza que 

existem meios que podem ser adotados pelo professor para tornar a matéria mais atrativa para 

os alunos.  

O texto de Laura, com a conclusão de que a disciplina Língua Portuguesa é “muito 

importante para a vida social e o mercado de trabalho”, demonstra a consciência da distinção 

social que a apropriação da norma padrão da língua atribui aos sujeitos. 

A atividade a seguir é de Paulo, que também estudava na mesma turma de Amanda e 

Laura, os três eram muito amigos. As palavras que Paulo escreveu para expressar sua 

representação social de Língua Portuguesa foram: verbo, língua e muito. Paulo era 

considerado por todos os professores um aluno excelente, sempre fazia as atividades 

propostas. Em suas falas sempre demonstrava entendimento sobre o assunto que estava sendo 

tratado na aula. Teve 100% de aproveitamento nas avaliações da disciplina de Língua 

Portuguesa do primeiro e do segundo bimestre do ano letivo de 2014 e mesmo assim em seu 

texto escreveu que algumas vezes não consegue aprender e compreender alguns conteúdos da 

matéria de Língua Portuguesa. 
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Atividade 10 – Aluno Paulo. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Paulo considera a disciplina Língua Portuguesa “importante”, “chata” e “entediante”, 

corroborando as representações sociais dessa disciplina e expressando a crença geral de que 

existe uma “maneira certa” de falar e escrever em português e que a disciplina Língua 

Portuguesa possibilita ao aluno alcançar essa “maneira certa” de escrever e falar. Diante disso, 

sua auto avaliação em relação às práticas linguísticas é negativa, acreditando que ele “não 

consegue entender a disciplina”. 

A próxima atividade que apresentamos é de Ana, que também estuda na mesma turma 

de Paulo, Laura e Amanda. Ana expressou sua representação social de Língua Portuguesa por 

meio de conceitos e categorias relacionados aos conteúdos e habilidades da disciplina: voz 

passiva, voz verbal e leitura.  

 

Atividade 11 – Aluna Ana. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014.  



65 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Em seu texto, Ana afirma que tem “bom desempenho” na disciplina Língua 

Portuguesa, que é, em sua opinião, “legal”, revelando uma atitude positiva com relação à 

disciplina. Nas aulas dessa disciplina, entretanto, Ana se mostra uma aluna muito calada, falta 

muito às aulas e obteve aproveitamento inferior a 50% nas avaliações de Língua Portuguesa 

tanto no primeiro como no segundo bimestre do ano letivo de 2014. A avaliação do perfil 

discente de Ana pelos professores, em geral, é de desinteressada e com dificuldades nas 

disciplinas.  

Um olhar mais cuidadoso sobre o texto, todavia, mostra que a aluna acha Língua 

Portuguesa “legal”, mas considera Português (Gramática?), que relaciona com “verbo” e 
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“adjetivo”, “chato”; e que gosta de “leitura” associando leitura com leitura literária, indicando 

que gosta de Literatura mais do que de Português. 

A atividade a seguir é de Pedro, 19 anos e pertencente a uma comunidade de ciganos. 

Pedro iniciou o ano letivo de 2014, estudando no turno noturno e, no final do primeiro 

bimestre, solicitou o remanejamento para o turno matutino. A representação social da 

disciplina Língua Portuguesa desse aluno é expressa por meio das seguintes palavras: fraco, 

professo[r], ruim, perda de tempo e estudar. Predominam as avaliações negativas em relação 

à disciplina.  

 

Atividade 12 – Aluno Pedro. Escola Municipal Francisco Rafael Campos, Aparecida de Goiânia, 2014. 

 

Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Em seu texto, entretanto, Pedro considera que Português é “essencial para a vida”, 

apesar de ser “muito difícil” e “complicado”. Trata-se das mesmas representações e 

avaliações apresentadas até o momento, concebendo a disciplina como “importante para a 

vida” e como “difícil”.  

Quando estudava à noite, Pedro não fazia nenhuma das atividades propostas pelo 

professor de Português, ficava grande parte da aula fora da sala e quando estava dentro de sala 

ficava ouvindo música em um fone de ouvido pelo aparelho celular. Na avaliação de Língua 

Portuguesa do primeiro bimestre, feita quando Pedro ainda estudava no turno noturno, sobre 
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coordenação e subordinação das orações em períodos compostos, o aluno obteve 0% de 

aproveitamento.  

Quando foi remanejado, por vontade própria, para o turno matutino, o comportamento 

de Pedro nas aulas de Língua Portuguesa passou a ser outro. A justificativa que Pedro deu 

para a escola para ser remanejado de turno foi a de que tinha que cuidar de sua irmã de 13 

anos que estudava em uma turma de sétimo ano no período matutino. 

Estudando no turno matutino Pedro deixou de se ausentar da sala em momentos de 

aula, passou a realizar algumas atividades escritas e teve 100% de aproveitamento na 

avaliação de Língua Portuguesa do segundo bimestre. É importante destacar que no segundo 

bimestre a avaliação da disciplina não foi gramatical como a do primeiro, nessa ocasião a 

avaliação foi acerca dos gêneros textuais jornalísticos. A mudança de comportamento e de 

atitude do aluno está expressa em seu desempenho.  

As atitudes linguísticas dos alunos das turmas de nono ano da escola que foi nosso 

campo de pesquisa não estão em sintonia com o que a disciplina de Língua Portuguesa 

representa socialmente para eles e suas atitudes cotidianas nas aulas dessa disciplina. As listas 

de palavras e os textos escritos pelos alunos mostram que há entre eles a crença na existência 

de uma norma padrão, há a consciência do prestígio social dessa norma, há a crença de que 

essa norma pode ser alcançada por meio das aulas de Língua Portuguesa. Assim, a 

apropriação da norma padrão representa distinção social. 

Ao lado da representação da disciplina Língua Portuguesa como meio de acesso à 

norma padrão e, portanto, da distinção social, há a representação da disciplina como “difícil” 

e “complicada” e, por isso, “chata”. Ou seja, não é para qualquer um, por isso, distingue os 

sujeitos socialmente.  

Um dos pontos que mais leva os alunos a terem a representação/crença de que Língua 

Portuguesa é difícil é a tarefa que têm a cumprir: escrever e falar certo. Ora, os alunos falam e 

escrevem para dizer que não sabem ler nem escrever. Diante disso, levanta-se a questão sobre 

o que os alunos entendem por falar e escrever certo e sobre o que eles entendem por norma 

padrão, é o que verificaremos na próxima seção. 

 

3.3 Língua de ensino vs. Língua ensinada 

 

Um evento de sala de aula ocorrido em uma de minhas aulas de Língua Portuguesa me 

chamou atenção e me fez refletir sobre a diferença entre a língua usada nas interações 
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socioculturais espontâneas, mesmo no campo escolar, e a língua que é ensinada na/pela 

escola. 

Narrativa 4 – Língua do povo x língua dos livros 

     
Fonte: Narrativas de campo do autor (Diário de campo). 

 

O que esta aluna chamou de língua do povo é o que entendemos como língua de 

interações sociais cotidianas, inclusive a língua padrão, pela qual os conteúdos das aulas 

poderiam ser ensinados, o que denominaremos daqui em diante de língua de ensino. Trata-se 

da língua dos usos espontâneos, que pode ser observada nas interações sociais em que não há 

preocupação em falar ou escrever certo ou errado, um tipo de prática linguística menos 

policiada, também denominada de vernáculo em Labov (1972).  

A língua ensinada, por sua vez, é a que os alunos não reconhecem como língua das 

práticas interacionais do cotidiano, como na narrativa 5, uma língua das formas e não dos 

usos, língua das regras abstratas, língua escolarizada. Para evidenciar as diferenças entre 

língua de ensino e língua ensinada, analisamos alguns textos que circularam no campo da 

pesquisa em 2013, escritos por professores, pela equipe gestora e pela equipe de supervisão 

escolar (Secretaria municipal de Educação). Os textos analisados são vistos como práticas 

linguísticas escolares inibidoras, dado o alto grau de exigência de conhecimento da língua 

padrão, tanto na leitura quanto na escrita.  

O primeiro texto que apresentamos pretendia promover a interação entre a professora e 

os pais de alunos. É um bilhete escrito por uma professora não efetiva, pedagoga, de uma 

turma de 2º Ano do ensino fundamental e enviado somente aos pais dos alunos da turma em 

questão: 

 

Texto 1: Interação com a comunidade interescolar 

Em uma turma de 8º Ano, uma aluna que trabalhava durante o dia e 
estudava no turno noturno, de mais ou menos 18 anos de idade, oriunda 
da classe baixa, depois de ler o texto (no livro didático de Português) 
indicado para aquela aula e de me perguntar, enquanto lia, o sentido de 
umas três palavras que apareceram no texto, parou e questionou, 
pensativa: 
— Por que o livro não é escrito na língua do povo?  
Eu, também muito pensativo, tentei responder: 
— A língua do povo você já não sabe? Então, na escola você tem que 
aprender um jeito da língua que você ainda não sabe e que vai precisar na 
entrevista de emprego, no vestibular, no Enem. 
A aluna pouco convencida, concluiu: 
— Então, tá bom! 
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Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

O Texto 1 mostra uma prática escrita estruturada diferentemente da forma prescrita 

para a língua padrão, no que diz respeito à ortografia, à organização/combinação sintática e às 

escolhas estilísticas, sem, contudo, comprometer substancialmente a coerência e a coesão do 

texto. O modo como foi escrita a palavra „encentivar‟ (incentivar) é uma evidência de 

consciência da norma prescritiva, resultando em hipercorreção, o que nos leva a problematizar 

o papel da escola como agência de padronização linguística.  

Por outro lado, o bilhete, visto em seus efeitos sociodiscursivos, parece muito mais um 

pedido de socorro, frente às pressões dos discursos públicos sobre a importância e a 

necessidade urgente de ensinar os alunos a ler e a escrever e de desenvolver o hábito da 

leitura nos alunos. O pedido de socorro da professora é uma resposta às demandas sociais 

pelo desenvolvimento na escola das habilidades de ler e escrever. As respostas da sociedade 

ao pedido da professora, por seu turno, são imprevisíveis e nem sempre contemplam as 

expectativas da escola. Ademais, as respostas a esse pedido, em particular, nos são 

desconhecidas.  

Pode-se perceber que as variações da língua padrão não impedem a comunicabilidade 

entre os sujeitos e, nesse ponto, levantamos uma questão: se as variações na língua não geram 

problemas de comunicação, para que gastar esforços tentando a uniformização? Quais forças 

mantêm as políticas linguísticas geradoras de práticas de letramento escolar uniformizadoras 

da língua?  

O texto que segue é um aviso da coordenação aos professores e lhes foi entregue em 

uma reunião pedagógica, em que se discutia não só aspectos pedagógicos da escola, mas 

também de organização administrativa e qualquer caso particular que surgisse.     

 

Texto 2: Interação com a gestão intraescolar 
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 Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Leituras possíveis do trecho “entregar as redações do 3º‟s até os 6º‟s anos, sem 

correções da escola da inteligência”: 

a) Que a escola da inteligência não deveria fazer as correções das redações que 

seriam entregues; 

b) Que as redações a serem entregues nada têm a ver com a escola da inteligência. 

O recado que a coordenação realmente quis passar era “que as redações da escola da 

inteligência4 produzidas pelos/as alunos/as dos 3º‟s aos 6º‟s anos deveriam ser entregues à 

coordenação sem nenhum tipo de correção feita pelos/as professores/as”.  

A ausência da vírgula entre “sem correções” e “escola da inteligência” compromete o 

entendimento da mensagem transmitida. Esse problema poderia ser resolvido com a 

colocação da vírgula entre os dois termos mencionados, tornando “sem correções” um aposto, 

que foi a função sintática pretendida, ou deslocando “escola da inteligência” para a 

contiguidade com o sintagma “as redações”, com o qual se relaciona.  

Se o aviso tivesse sido produzido oralmente, provavelmente não teria gerado 

problemas de coesão e, consequentemente, de entendimento. Os textos que circulam na escola 

permitem evidenciar o quanto as práticas de letramento vigentes estão subjugadas por 

políticas linguísticas padronizadoras da língua e que, apesar disso, não estão em conformidade 

com as normas prescritas para o “bom uso da língua portuguesa”.  

Analisemos agora, um texto que foi enviado pela Secretaria Municipal de Educação 

para a escola, a fim de refletirmos sobre o problema em discussão: 

 

 

Texto 3: Interação com a gestão interescolar 

                                                           
4
 A escola da inteligência era um projeto desenvolvido na escola, com o objetivo de melhorar as relações 

interpessoais. 
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 Fonte: dados da pesquisa (documentos coletados no campo de pesquisa) 

 

Queremos chamar a atenção nesse texto para o trecho que menciona as hipóteses de 

escrita que foram amplamente difundidas por Emilia Ferreiro e que dizem respeito a fases do 

processo de alfabetização e descrevem a estrutura de uma psicogênese da linguagem escrita 

(FERREIRO, 2011), a saber: 

1) agrupar os alunos, considerando a fase em que estão no processo de alfabetização, 

é claramente uma postura que visa à padronização das práticas sociolinguísticas; 

2) utilizar das hipóteses de escrita para classificar os alunos é uma forma de 

desconsiderar as práticas individuais, sócio-historicamente construídas, e, 

consequentemente, é uma poderosa estratégia de invisibilização da diversidade 

linguística.  

 

Com os textos 01 e 02, mostramos que a forma de realização da língua que circula no 

interior da escola e promove a interação entre os membros da comunidade escolar não é a 

mesma forma como se realiza a língua padrão, e estes textos não foram escritos por alunos, 

foram escritos pelos “responsáveis” por ensinar a língua padrão para eles.  

Em meu período de prática docente, desde maio de 2001, tenho atuado em salas de 

aula da segunda fase do ensino fundamental (6º ao 9° ano) e tenho observado que os textos 

produzidos pelos alunos são considerados, por grande parte de professores de diversas áreas 
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de conhecimento como ruins, pelo fato de não observarem as regras, principalmente as regras 

de ortografia, de uso escrito da língua ensinada.  

O fato de os textos produzidos pelos professores também não observarem total e 

ortodoxamente as regras da língua padrão indica uma atitude linguística de resistência dos 

sujeitos, de modo geral, à apropriação da língua ensinada. Essa possível resistência é 

evidenciada cada vez que um aluno declara que “português é muito difícil”, cada vez que um 

aluno justifica que não fez uma produção textual solicitada por um professor porque não sabia 

por onde começar.  

Esse conflito evidencia um sujeito que não reconhece na língua padrão seus costumes, 

hábitos, valores e sentimentos, ao passo que na língua de interação os aspectos culturais 

comuns a determinado grupo social são facilmente reconhecidos, compartilhados. 

Em um dado evento, envolvendo uma professora do campo da pesquisa, que estava 

concorrendo em um concurso público a uma vaga para o cargo de Profissional da Educação I, 

a dita professora comentou a dificuldade que teve ao fazer a prova dissertativa – redação, 

conforme consta na narrativa que segue. 

 

 

Narrativa 5 – Conteúdos escolares não compreendidos 

 

Fonte: dados da pesquisa (Diário de campo). 

O estranhamento da professora foi em relação ao termo „prosa‟, ela não acessou o 

sentido de prosa como estruturação do texto, compreendeu-o no sentido que a palavra tem em 

sua língua de interação que é de conversa/diálogo informal. 

Essa situação remete ao desconhecimento de conteúdos eruditos, conceitualizados com 

alto grau de abstração, selecionados como conteúdos escolares oficiais e obrigatórios, como 

acontece com a língua. O problema é que nem toda escola consegue transmitir todo esse 

Estávamos na sala dos professores, era a hora em que o turno matutino 

estava se encerrando, os alunos sendo dispensados. Me lembrei que esta 

colega professora, que não era efetiva, licenciada em pedagogia, havia 

feito no dia anterior a prova de concurso, então perguntei: 

— E aí, como foi a prova? 

A colega respondeu, meio envergonhada: 

— Então, foi boa! O problema foi na redação, eles pediram artigo ou 

carta, eu fiz artigo. Só que eles queriam que escrevesse o artigo em 

prosa. 
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conteúdo e nem todo aluno apreende satisfatoriamente o que é ensinado, porque os conteúdos 

também são muito distantes da realidade cotidiana e evidenciam que o distanciamento 

existente da língua do povo/de ensino/saberes populares para a língua 

padrão/ensinada/conteúdos eruditos gera conflitos de ordem social, pois o sujeito mais 

habituado apenas à língua de ensino não acessa os espaços da sociedade em que a língua 

ensinada predomina. Como é o caso dessa professora que não conseguiu aprovação no 

concurso público. 

Não é nossa intenção dizer que a língua a ser ensinada tenha que deixar a escola e dar 

espaço exclusivo para a língua de ensino/do povo. Estamos apontando para a possibilidade de 

ensinar a língua padrão por meio da língua de interação. Dessa forma, ao estudar português, 

os alunos estudariam a organização social, compreenderiam a diversidade sócio-linguístico-

cultural existente na sociedade. 

Ao refletirmos sobre as atitudes linguísticas de alunos no início e no final do Ensino 

Fundamental em relação à disciplina escolar Língua Portuguesa, podemos refletir sobre os 

processos de constituição dessas atitudes. Com a análise que fizemos é possível hipotetizar 

que a constituição de atitudes linguísticas está relacionada à aprendizagem da norma padrão 

da língua e está diretamente ligada às práticas de letramento escolar vigentes nas instituições 

de educação básica e que tais práticas refletem as políticas linguísticas uniformizadoras da 

língua. Diante disso, é possível problematizarmos também o conceito de atitude linguística 

com vistas ao conflito que emerge da tentativa de invizibilização da diversidade linguístico-

cultural em comunidades sociolinguisticamente complexas entre língua de ensino e língua 

ensinada. 

Finalizamos este capítulo do trabalho chamando atenção para a necessidade de se 

lançar um olhar sociopragmático, que ultrapasse a abordagem meramente pedagógica, para o 

entendimento do que sejam as atitudes linguísticas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O habitus social, historicamente construído, sobre as práticas e o ensino da norma 

herdada da Língua Portuguesa, a língua legítimada no Brasil, opõe o rural ao urbano, 

legitimando a crença de que existem dois pólos linguísticos com o traçado de um contínuo 

entre eles, mas mantendo os extremos. Nessa visão, a área rural é o espaço, por excelência das 

práticas e das variedades linguísticas desautorizadas pela norma herdada. Da mesma forma, a 

área urbana é o espaço privilegiado das práticas e variedades linguísticas autorizadas e se há 

alguma prática desautorizada na cidade é porque o falante veio da área rural, potencializando 

o desenvolvimento do contínuo. 

Com relação aos sujeitos falantes, há a crença de que as práticas e as variedades 

linguísticas desautorizadas são próprias dos sujeitos sem escolarização, oriundos das classes 

baixas e das etnias inferiorizadas socialmente. Todas as práticas linguísticas consideradas 

“erradas”, no português brasileiro, são identificadoras dos povos e comunidades minorizados 

(REZENDE, 2014). Historicamente, quem “degenerou” a língua portuguesa foram os 

indígenas e os descendentes de africanos escravizados no Brasil (MELO, 1946). Atualmente, 

as comunidades rurais ou as urbanas periféricas são as que “usam mal” a língua portuguesa 

(REZENDE, 2014).  

A escola é o espaço da harmonização das práticas linguísticas, elegendo como modelo 

a norma herdada da metrópole no período colonial. O falante da norma herdada se vê 

representado e refletido na escola e, por isso, apenas aprimora suas competências linguístico-

intelectuais. Os falantes de variedades desautorizadas não se veem representados nem 

refletidos nos saberes e práticas escolares, além de terem de se conformar a um modelo 

estranho a sua cultura. A escola ensina a ser cidadão brasileiro, com todas as consequências 

que essa postura política implica. Para ser reconhecido e bem sucedido socialmente, se assim 

o quiser, o estudante tem de obedecer aos preceitos ditados (REZENDE, 2014).  

Com a legitimação desse tipo de discurso e a afirmação dessas crenças, os falantes das 

variedades linguísticas estigmatizadas constroem sentimentos linguísticos que os colocam em 

seu devido lugar de pertencimento sócio-histórico, silenciando-se e acreditando que sua 

capacidade linguística e intelectual está abaixo do mínimo esperado na escola e que, então, 

por isso, não têm direito a estar naquele lugar nem a ter voz. A partir disso representações 

sociais negativas da disciplina escolar Língua Portuguesa são mantidas por meio das práticas 
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escolares, mesmo em alunos/as que têm atitudes linguísticas no dia-a-dia em relação à 

disciplina contrárias a essas representações.  

A vivência na escola, isto é, no campo de pesquisa e também meu campo profissional, 

e os dados empíricos gerados, por meio da observação participante, forneceram as bases de 

conhecimento que sustentam a hipótese de que a constituição das atitudes linguísticas dos 

estudantes de escolas públicas situadas em comunidades sociolinguisticamente complexas em 

relação à disciplina escolar Língua Portuguesa é anterior à escolarização, tais atitudes prévias 

são geralmente de insegurança e medo. A escola com suas práticas contribui para a 

manutenção de tais atitudes linguísticas ruins em relação à referida disciplina. 

Como vimos no primeiro capítulo, as políticas linguísticas brasileiras agem em defesa 

da uniformização da Língua Portuguesa, colocando a cargo das escolas o ensino do que é 

convencionado como padrão/culto. Se uma variedade padrão deve ser ensinada nas escolas é 

porque variedades não padrão coexistem com ela.  Em comunidades sociolinguisticamente 

complexas, a coexistência de múltiplas variedades linguísticas com a variedade padrão/culta 

da língua, e mesmo as práticas diferenciadas de uso da língua legítima, são bastante 

recorrentes e podem ser facilmente observadas. A invisibilização da diversidade linguístico-

cultural, nesse contexto, portanto, significa a tentativa de apagamento das práticas linguísticas 

desautorizadas, que tornam invisíveis as variedades linguísticas não legitimadas.  

Mesmo com práticas linguísticas pautadas no treino da escrita, que representa a 

expressão quase sagrada da norma culta da língua portuguesa, orientadas pelas políticas 

linguísticas padronizadoras da língua, as variedades não legitimadas resistem à invisibilização 

e às forças invisibilizadoras. Diante disso, podemos falar em uma concorrência entre 

variedades não autorizadas e variedades autorizadas da língua legitimada, no campo social e 

no campo escolar, que é o que se verificou no terceiro capítulo ao apresentarmos os dados que 

evidenciam que a relação entre língua de ensino e língua ensinada é bastante conflituosa. 

 Inferimos, diante dos fatos analisados, que quando um aluno diz que não sabe por 

onde começar um texto, o que ele realmente não sabe é como se expressar por escrito em uma 

variedade da língua que não é a sua variedade dialetal – língua de ensino. Há na escrita um 

conflito entre campos e consequentemente um conflito entre o habitus que se tem e aquele do 

qual temos que nos apropriar para nos relacionarmos no campo escolar. A expressão oral, 

nesse sentido, parece mais confortável, porque alguns “desvios” da norma, na fala, são 

aceitáveis, toleráveis ou simplesmente perdoáveis, mas a escrita tem de ser na língua 
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“correta”. Assim, estabelece-se o conflito entre ter e não querer/não se sentir capaz de 

escrever e entre ter e não querer/não se sentir capaz de usar a língua padrão. 

 

Os textos dos alunos de nono ano que analisamos no terceiro capítulo, deixam muitas 

vezes evidente que os alunos têm consciência da distinção social que a apropriação da língua 

ensinada gera, porém a língua de ensino/interação não deixa de existir, por isso um ambiente 

conflituoso tem se mantido nas aulas de Português por todo país. 

Entendendo desumanização nos termos de Walsh (2009), que a compreende como 

uma ordem injusta que gera a violência dos opressores, o que, por outro lado, desumaniza os 

oprimidos, concluímos que as políticas linguísticas pela uniformização da língua refletidas 

nas práticas de letramento escolar vigentes na escola brasileira atual, promovem a 

desumanização dos alunos pertencentes a grupos sociais minorizados, tal desumanização 

reflete-se nas atitudes linguísticas de medo, insegurança, indisposição e, por vezes, de ódio 

em relação à disciplina escolar Língua Portuguesa. 

Considerando que a escola brasileira deve deixar de promover a desumanização dos 

alunos que não realizam a língua em sua forma considerada padrão, entendemos que faz-se 

necessário transformar as práticas de letramento escolar, apontamos como uma possibilidade 

a troca das práticas atuais por práticas pautadas em uma interculturalidade crítica, que, ao 

contrário da interculturalidade funcional que apenas reconhece as diferenças numa 

perspectiva integracionista e “não questiona as regras do jogo” (WALSH, 2009), é uma 

construção das e a partir das pessoas que sofreram uma histórica submissão e subalternização. 

No lugar de memorizar, decorar regras gramaticais e conceitos, o ensino de português, 

na perspectiva da interculturalidade crítica, poderia proporcionar o entendimento do 

funcionamento da língua, estudando e compreendendo as variações da língua.  

Rezende Santos (2014) corrobora a perspectiva da interculturalidade para o ensino de 

Português ao dizer que 

a interculturalidade, positivadora de atitudes sociolinguísticas e das posturas sócio-

políticas, é fundamental para a construção de uma prática de ensino de Língua 

Portuguesa mais adequada à realidade sociocultural dos sujeitos em processo de 

inclusão educacional e social, pois poderá diminuir a insegurança linguística, 

aumentar a autoestima e, assim, contribuir com a construção da autonomia desses 

sujeitos. 

 

O que nos possibilitou chegar neste ponto da discussão foi o olhar sociopragmático e 

não meramente pedagógico que lançamos para as atitudes linguísticas dos sujeitos 

participantes da pesquisa envolvidos nas praticas linguísticas escolares. E para expressar 

nosso entendimento sociopragmático dessas atitudes é que propomos a utilização do termo 
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atitude sociolinguística no lugar de atitude linguística. A proposta não é meramente a troca 

dos termos, mas sim a troca por um termo que indique que as atitudes relacionadas aos 

aspectos que envolvem a língua são constituídas nas práticas sociais, inclusive nas práticas 

escolares.   
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