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  Resumo  

A variação linguística está presente em todo o Brasil, 
segundo o autor Marcos Bagno, (2005) é a partir dessa 
diversidade que há uma multiplicidade de variação 
linguística constituída pelos diferentes modos de 
representação de determinados elementos linguísticos, 
como: fonéticos, morfológicos e sintáticos. Nesse sentido 
é fundamental que os docentes considerem e respeitem 
as características linguísticas de cada falante, sua língua 
materna e sua identidade. De acordo com Bagno,“o 
reconhecimento da existência de muitas variedade 
linguísticas é de grande importância para que o ensino 
nas escolas seja consequente com fato comprovado de 
que a norma linguística ensinada em sala de aula é, uma 
verdadeira língua estrangeira para o aluno que chega na 
escola provenientes de ambientes sociais onde a 
linguística empregada no cotidiano é uma variedade 
estigmatizada de português brasileiro.’’(BAGNO, 2002, 
p.32). Nesse sentido, esta pesquisa pretende colaborar 
para um ensino de qualidade, em que sejam valorizadas 
as práticas vivenciadas pelos alunos para que a sala de 
aula seja um lugar de comunicação e interação livre de 
preconceito linguístico. Dessa forma, a linguagem não 
deve ser substituída, e sim, ser adequada às diversas 
situações e diferentes usos da língua. Através disso, é 
possível que os alunos façam essa percepção de que 
além da norma padrão usada para certas formalidades, 
há também as variantes linguísticas que precisam ser 

valorizadas e respeitadas. 

  Introdução  

A escola, durante muito tempo (e em grande medida, até 
hoje), além de ensinar a ler e a escrever, também 
ensinava (ensina) um conjunto de noções falaciosas 
sobre língua e linguagem. (BAGNO, 2009, p.19). É 
através desse discurso que Bagno deixa claro que a 
língua é um dos principais instrumentos que sustentam a 
vida em sociedade, já que é responsável pela 
comunicação e interação entre os indivíduos. No 

assunto em questão. Em seguida foi realizado um 
levantamento de dados no que se refere à escola e a 
formação de professores, evidenciando o que os teóricos 
consideram de extrema importância para formação de 
professores, e para as escolas como um todo no que 
tange a língua. 

  Resultados e Discussão  

Com esta pesquisa foi possível comprovar que ainda há 
muito preconceito linguístico, por parte dos alunos, com 
relação às pessoas que fazem uso de uma variedade 
não prestigiada pela sociedade e a necessidade de que 
a escola possa assumir o papel de mostrar que existe 
uma norma que é tida como padrão, porém deve 
evidenciar o respeito às variedades e capacitar os 
educandos a utilizar essas variedades linguísticas em 
função das diferentes situações. 

  Conclusão  

Esta análise procurou demonstrar a necessidade de 

reflexão e crítica ao ensinar língua materna na escola. 

Os professores precisam tomar algumas mudanças de 

atitudes para que haja uma minoração do preconceito 

linguístico. Este trabalho é fundamental para o combate 

a descriminação linguística e primordial para a 

competência comunicativa dos aprendizes. Após as 

reflexões de cunho histórico a fluidez da língua no 

tempo, se faz necessário explicitar algumas propostas 

que a educação linguística moderna sustenta, quando 

se trata do ensino da língua nas escolas. 
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