
NOS CAMINHOS DA 

“PEDAGOGIA DA 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA” 

 
Joyce Elaine de Almeida Baronas(UEL) 



 Tipos de variação 

 Ênfase em casos estereotipados 

 Variação regional 

 Variação histórica 

 

 Variação linguística                            Ensino da língua   



 Segundo Faraco (2008, p.108) “nosso grande desafio, neste 

início de século e milênio, é reunir esforços para construir uma 

pedagogia da variação linguística que não escamoteie a 

realidade linguística do país (reconheça-o como multilíngue e 

dê destaque crítico à variação social do português); não dê um 

tratamento anedótico ou estereotipado aos fenômenos da 

variação; localize adequadamente os fatos da norma culta no 

quadro amplo da variação e no contexto das práticas sociais 

que a pressupõem; abandone criticamente o cultivo da norma-

padrão; estimule a percepção do potencial estilístico e retórico 

dos fenômenos da variação”. 



 Ensino gramatical na perspectiva variacionista 

 

 Estudos sobre crenças e atitudes linguísticas 

 

 Oralidade e escrita 



•   

• “Ocupa-se do ensino de temas gramaticais na Educação Básica, e 
tem dois objetivos centrais:  

• (i) descrever o tratamento dispensado a fenômenos 
morfossintáticos em fontes diversas, de modo a diagnosticar os 
problemas concernentes às informações gramaticais que são ou 
podem ser utilizadas no âmbito do Ensino de Língua Portuguesa;  

• e (ii) formular propostas para o tratamento didático-pedagógico 
desses fenômenos.” 

•   

• “Em termos operacionais, as propostas formuladas no âmbito do 
Projeto serão, sempre que possível, experimentadas e avaliadas 
com base em turmas de escolas públicas do Rio de Janeiro. 

 



• Projeto interinstitucional- Universidades Federal de 

Santa Catarina, Universidade do Estado de Santa 

Catarina, Universidade Federal da Fronteira Sul, 

Universidade Tecnológica do Paraná (Curitiba) e 

UNIPAMPA 

• Objetiva investigar de que forma o conhecimento 

gramatical, especialmente do sistema pronominal e dos 

padrões de concordância nominal e verbal, é adquirido 

por crianças, e de que modo a escola 

desenvolve/trabalha (com) este conhecimento, na 

Educação Básica.  



 

 Interface entre Sociolinguística e Letramento Científico 

 Duas frentes de trabalho distintas, porém complementares: 

 1) Letramento científico do professor, em sua formação inicial e 

continuada, com vistas a habilitá-lo a desenvolver um ensino 

sociolinguístico de língua portuguesa na Educação Básica que colabore 

para a formação de alunos-pesquisadores da própria língua;  

 2) Ensino significativo de língua portuguesa na Educação Básica, sensível 

à heterogeneidade linguística e que possa contribuir para o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos por meio da 

formação do aluno-pesquisador da própria língua, colaborando, também, 

com o letramento científico desse aluno.  

 



 Objetiva identificar como está o ensino de gramática 

nos livros e materiais didáticas e quais seriam as 

estratégias passíveis de serem adotadas para um melhor 

desenvolvimento de conhecimentos gramaticais.  



 O projeto visa 

  (i) realizar um estudo comparativo, entre Portugal e 

Brasil, do ensino de língua/literatura na Educação 

Básica; 

  (ii) possibilitar a graduação sanduíche para estudantes 
de cursos de licenciaturas de Letras/Português. 



 Objetiva  

 (a) investigar o ensino da oralidade na Educação 
Básica e sua relação com o ensino de escrita.  

 (b) investigar gêneros que possam colaborar com o 
ensino da oralidade e da escrita. 

  (c) identificar e descrever os desvios de ortografia 
presentes em produções textuais escritas por alunos 
de diferentes séries da Educação Básica, buscando-se 
verificar a forma como hábitos da fala/variedades 
linguísticas podem influenciar na escrita desses 
alunos. 

 



 Objetivos: 

 (a) investigar as crenças e atitudes linguísticas de alunos e 

professores de escolas da Educação Básica de Uberaba e 

região;  

 (b) elaborar, a partir dos resultados de pesquisas, materiais 

didáticos;  

 (c) organizar e ministrar cursos de formação continuada para 

professores da Educação Básica. 



 Objetivo geral: Investigar as crenças e atitudes linguísticas de professores e 

de alunos do Ensino Fundamental das cidades que fazem parte da 

Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto (MG), a saber: 

Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e Ouro Preto (MG). 

 

 Objetivos específicos: 

 a. Identificar a visão de língua/variação linguística presente no imaginário 

discursivo e no comportamento linguístico dos alunos e dos professores. 

 b. Investigar o que os alunos e os professores pensam sobre a língua 

portuguesa e o ensino de língua materna. 

 c. Descrever a postura, a partir das crenças e atitudes, dos alunos e dos 

professores com respeito à noção de variação linguística. 



 

 Objetivo geral: Evidenciar as diferenças entre as 

normas do Brasil em fontes orais e escritas. 

 Objetivos específicos: 

 Buscar as diferentes normas realizadas no Brasil 

 Refletir sobre o distanciamento entre as normas do 

Brasil 

 Compreender a realização de fenômenos gramaticais 

em diferentes normas 

 



 Sistematização das diversas regras variáveis em função 

de contínuos de variação 

 

 Investigação de crenças e atitudes em relação às 

variantes linguísticas e ao ideário de norma-padrão 

   

 Desenvolvimento de metodologias para o trabalho 

didático com normas e variação linguística 

 (VIEIRA,2017, 2018) 



 Implantar o estudos das normas linguísticas do Brasil 

 

 Implementar a aceitação de uma norma-padrão próxima 

dos usos linguísticos 

 

 Aproximar os estudos acadêmicos do ambiente escolar 



 Metodologia do trabalho científico baseada na 

proposta de Vieira (2019) 

 “Critérios científicos para orientações relativas à 

norma-padrão: 

 o estágio de mudança: variante antiga/arcaica ou 

produtiva (em que meios/contextos?); 

  a natureza de cada variante – se indicador, marcador 

ou estereótipo (LABOV, 1972); e 

 o perfil de cada variante em função dos contínuos de 

urbanização, oralidade-letramento e monitoração 
estilística (BORTONI-RICARDO, 2005).” 

 



 Necessidade  compreensão da proposta da Pedagogia 

da Variação linguística pela sociedade 

 

 Busca de diálogo com a mídia  



OBRIGADA! 


