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INTRODUÇÃO  

  

As variações linguísticas são reflexos da identidade de uma pessoa que pode 

se apropriar de diferentes usos da língua chamando a atenção para o caráter 

heterogêneo da Língua, fazendo com que a pessoa compreenda a sua relação com 

o mundo, trazendo-o a consciência de que consegue aproveitar a Língua, mas que 

necessita ter um conhecimento mais a fundo sobre ela. 

Estudar a língua é conhecer o seu funcionamento no meio social e como os 

seus falantes a utiliza para se comunicar. A língua como um objeto de estudo 

proporciona diversas teorias para chegar a um determinado significado e objetivo. 

Diversos estudiosos da área como Saussure, Chomsky, Foucault, Jakobson e outros 

que contribuíram para a linguística destacando algumas teorias que são como 

pontos de partida para entender melhor a língua e seu funcionamento.  

É provável que os professores já trabalhem com a variação em sala de aula 

por fazer parte do conteúdo programado no currículo, mas os mesmos ainda 

confundem variação linguística com a variação regional.  

Acreditamos que já houve uma grande mudança no ensino de língua, devido 

aos professores mais novos com outro pensamento sobre a língua e de como ela 

deve ser trabalhada em sala de aula, porém ainda é vago o trabalho que as 

diretrizes dos PCNS determinam para trabalhar o texto como objeto de ensino da 

aula de português.  Nas escolas de Mauá os professores utilizam as apostilas que já 

vem com os textos para se trabalhar a oralidade, produção escrita, compreensão de 

texto e gramática. Mas os professores focam no ensino da gramática, ao invés de 

trabalhar com a gramática mais contextualizada, desenvolver a produção escrita e a 

compreensão dos alunos no seu próprio contexto.  

  

OBJETIVOS 

 

        Apesar de um grande avanço no ensino de língua nas escolas, muitos 

professores dão ênfase ao ensino da gramática em sala de aula. As escolas por ser 

um ambiente em que os alunos têm o contato com a norma padrão muitos acham 

que tem que ensinar as regras das gramáticas como se fosse o ensino de língua e 

esquece-se de ensinar aos alunos as diferentes variedades linguísticas no meio em 
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que vivem sendo assim o nosso objetivo é analisar o Discurso dos professores do 

ensino fundamental e médio da cidade de Mauá para verificar se os mesmos estão 

trabalhando ou não com a variação linguística em sala de aula. 

 

METODOLOGIA  

 

  A análise que desenvolvemos a seguir tem como base empírica quatorze 

entrevista com professores totalizando oitenta e oito minutos e quarenta e sete 

segundos de entrevistas realizadas com professores em escolas públicas de Mauá. 

Inicialmente foi feita uma pesquisa sobre a variação linguística e a analise do 

Discurso e em seguida elaboramos um questionário para a realização das 

entrevistas que realizamos nas respectivas escolas.  

         As gravações das entrevistas foram feitas nas próprias escolas com a 

participação do pesquisador e o professor entrevistado, e a utilização de um 

aparelho celular, a direção e os professores autorizaram para que fossem gravadas 

essas entrevistas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A análise do Discurso vai trabalhar com as observações da língua e fala, nesse 

contexto, descobrirá que o Discurso é segundo Foucault “um conjunto de 

enunciados que tem seus princípios de regularidade” e “ideológico” como afirma 

Pêcheux (1975), então nestes enunciados, será possível identificar a ideologia por 

trás dos ensinos dos professores de Mauá, sendo assim, pelas entrevistas como 

parte de trocas de enunciados, compreenderemos os pontos principais dos 

professores em sua visão sobre a língua e a variação.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

  

 Observamos também por meio dos estudos, que o professor ao ensinar os 

educandos que a língua atende as necessidades do seu falante, seja do lado 

estigmatizada ou do lado prestigiada. É importante enfatizar que é por meio da 

linguagem que se cria comunicação, é por meio da comunicação que há interação 
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entre indivíduos, e o estudo da gramática torna-se essencial para verificar essas 

diferenças, pois a língua portuguesa é ampla, e segue percursos captando 

diferenças de fala e escrita. Resultados parciais apontam para uma compreensão 

ainda superficial do conceito de variação linguística.  

        Ao analisarmos a entrevista com os professores das escolas estudais da cidade 

de Mauá, vimos que eles trabalham a língua como uma disciplina, não 

compreendendo o conceito de variação linguística. Os materiais didáticos trazem 

textos para serem trabalhados com a variação linguística, porém alguns professores 

acham que a língua portuguesa trabalha apenas a gramática. Os PCN’s já abordam 

que a escola deve trabalhar com  a variação em sala, mas muitos professores focam 

mais no ensino da gramática normativa. 
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