
V ARIA<;.AO LINGuiSTICA E A TIVIDADES 
DE LETRAMENTO EM SALA DE AULA1 

Stella Maris Bortoni 

A aquisi~ao da lingua padrao par meio da exposi~ao a 
modelos dessa variedade em sala de aula e um tema que ainda nao 

recebeu suficiente aten~ao apesar da grande enfase que a pesquisa 
sociolinguistica tern dedicado as consequencias educacionais da 

varia~ao linguistica. Seriam as escolas vefculos eficientes na 
transmissao da variedade padrao da lingua? 

Labov e Harris (1986) argumentam que o sistema basico da 

lingua nao e adquirido nas escolas, pelo cantata com professores, 
nem tampouco pela exposi~ao aos meios de comunica~ao de 

massa. De acordo com esses autores, os tra~os linguisticos nao 
atravessam fronteiras de grupo simplesmente pela exposi~ao a 

1. Este estudo e parte de um projeto mais amplo denominado Curricula bidialetal de 
lingua portuguesa para o primeiro grau, que recebe financiamento do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientffico e Tecnol6gico (CNPq), na condi<;:iio de 
projeto integrado. Participam do presente estudo as seguintes pesquisadoras: Maria 
Avelina de Carvalho; Alessandra Vanessa de Aguiar; Cintia da Costa Correa; Rosa 
Cecilia Freire da Rocha; Vera Aparecida de Lucas Freitas; Marcia Gutierrez 
Aben-Athar e Rachel do Valle Detonni. 
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outros dialetos. Fasold (1984) observa, por sua vez, que os meta
dos de planejamento lingufstico nao tern influencia sabre pniticas 
lingufsticas pr6prias da linguagem nao-monitorada. Ena arena da 
linguagem monitorada que a ac;ao das agencias de planejamento 
lingufstico encontra exito. Se considerarmos a ac;ao pedag6gica da 
escola coma parte da politica de planejamento linguistico, pode
remos concluir que a influencia da escola na lingua nao deve ser 
procurada no dialeto vemaculo dos falantes mas sim em seus 
estilos formais, monitorados. 

A pergunta que deveriamos fazer, entao, nao e seas escolas 
sao veiculo eficiente de transrnissao da lingua padrao, mas, mais 
especificamente, se as escolas contribuem para que os alunos 
adquiram os estilos formais da lingua. 

Para responder a essa pergunta, a pesquisa de sociolinguis
tica educacional precisa concentrar-se na linguagem usada em sala 
de aula. Temos de saber coma as palavras usadas em sala de aula 
afetam o resultado da educac;ao (Cazden 1988). Mas nossa atenc;ao 
nao deve se restringir a descric;ao dos trac;os linguisticos superfi
ciais da linguagem da escola. Nasso objetivo e explorar coma a 
conversa, as praticas de letramento e os processos intelectuais se 
influenciam mutuamente em sala de aula e quais as implicac;oes 
para a educac;ao (Bloome e Greene 1992). 0 presente estudo adota 
essa perspectiva. Exarninamos coma os padroes de mudanc;a de 
c6digo na fala de professores em uma escola bidialetal estao 
relacionados a praticas de letramento. 

Esse t6pico relaciona-se com outra questao bastante dis
cutida: o uso de variedades nao-padrao em sala de aula. Na 
hist6ria recente da pesquisa sabre dialetos e educac;:ao, o uso de 
dialetos foi recomendado coma uma estrategia de transic;:ao. 
Esta proposta tern sido, porem, criticada. Argumentam os seus 
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criticos que o uso inicial do dialeto na alfabetiza9ao retarda o 
contato dos alunos com a lingua padrao e contribui para o declinio 
dos padroes educacionais.2 

Neste estudo, nao nos aprofundaremos nesta discussao 
porque a posi9ao que assumimos e que a lingua padrao e o dialeto 
sao componentes funcionais no repert6rio dos falantes. Ambos 
serao usados em sala de aula, cumprindo fun96es diferenciadas. 

Podem-se encontrar no imaginario nacional pelo menos 
duas cren9as referentes a linguagem usada contemporaneamente 
em sala de aula. Acreditam muitos que os professores hoje em dia, 
seja porque ja nao sao recrutados nas classes sociais de elite como 
antigamente, seja porque a sociedade toda se tomou mais permis
siva, usam em sala de aula uma linguagem excessivamente des
cuidada, distante dos padroes outrora cultivados no dominio da 
escola. Outros, e entre eles muitos linguistas, assumem uma 
posi9ao oposta e acreditam que a linguagem praticada na escola, 
por ser muito formal, e inacessivel aos alunos provenientes de 
classes populares. 

Quando se deixa o terreno das conjecturas e se adentra a 
sala de aula com o objetivo de se registrar e estudar o que se passa 
ali, percebemos que ha um pouco de verdade em ambas as posi-
96es, mas o fenomeno e de fato mais complexo do que as genera
liza96es que a sociedade constr6i. 

No presente estudo, trabalhamos com uma base de dados 
recolhida em uma pesquisa etnografica realizada numa escola 
rural multisseriada (2\ 3• e 4• series) localizada a oito quilometros 

2. Para informayoes sobre o desenvolvimento da discussao a respeito do uso de dialetos 
na escola, ver Cheshire, J. 1989; Edwards, V. e Cheshire, J. 1989; Toohey, K. 1986. 
Sobre as crfticas a contribuiyao da sociolingufstica a educayao, ver Cook-Gumperz, 

J. 1987 e Mehan, H. 1992. 
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de Goiania, em uma comunidade constituida de aproximadamente 

50 familias, provenientes da zona rural de estados nordestinos e 

que ali se estabeleceram ao longo dos ultimos 30 anos. Trata-se 

de uma comunidade bem fechada. Os homens trabalham na agri

cultura, a maioria como empregados, e as mulheres tern empregos 

domesticos em Goiania ou sobrevivem produzindo e vendendo 

polvilho. 

Consideramos a escola um ambiente bidialetal porque todas 

as crian9as sao falantes de variedade rural do portugues e a 

linguagem da escola, pelo menos em ni vel programatico, ea lingua 

padrao. E preciso sempre lembrar, entretanto, que os dialetos no 

Brasil nao sao considerados como entidades distintas que os 

falantes podem altemar de acordo com a situa9ao. A mudan9a de 

c6digo em nossa ecologia linguistica consiste simplesmente no 

aumento ou na dirninui9ao da frequencia de tra9os nao-padrao. Ao 

falar nesses tra9os temos tambem de distinguir os que sao graduais 

no continuum sociolinguistico brasileiro, i.e., estao presentes, em 

maior ou menor intensidade, e dependendo do contexto, na lingua

gem de qualquer falante nativo do portugues brasileiro e tra9os que 

sao descontinuos, i.e., sao caracteristicos das variedades geografica 

ou socialmente mais isoladas (Bortoni-Ricardo 1985). Observe-se, 

ainda, que temos no Brasil, de fato, uma peculiar situa9ao de diglos

sia, porque a variedade padrao e as variedades populares cabem 

fun96es hem distintas, mas grande parte da popula9ao nao e bidialetal 

ja que o acesso a lingua padrao e muito restrito. Temos, pois, uma 

situa9ao de diglossia sem bidialetismo extensivo. 

E preciso ressaltar, finalmente, que o uso de um dialeto 

popular/rural na escola pesquisada nao e resultado de uma politica 

linguistico-educacional, mas decorre simplesmente do fato de nao 

terem os professores total dominio da lingua padrao. 
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A pesquisa etnografica conduzida na escola compreendeu 

observa9ao e 20 horas de grava9ao, em video e audio, de aulas, 
reunioes comunitarias e festas na escola e um almo90 na casa de 

uma das familias. Durante a pesquisa, atuaram ali dois professores, 
um jovem professor de origem rural e uma jovem professora de 

origem urbana. 0 professor estava fazendo curso superior notumo 

e a professora e formada em pedagogia. Nenhum dos dois pode 
ser considerado um falante paradigmatico de portugues padrao. 

Na linguagem de ambos observou-se uma ampla varia9ao estilis
tica, sendo que do repert6rio do professor constam tra9os tipicos 
de variedades rurais que nao surgem na linguagem da professora. 
0 professor demonstrou tambem maior grau de monitoramento na 

linguagem que a professora. 

Uma caracteristica relevante dessa escola e que ali nao 
identificamos problemas decorrentes de incongruencia e desajus

tamento entre a cultura dos alunos e a cultura da escola. Os 
professores nao tern forma9ao sociolinguistica, mas tern um gran

de respeito pelos alunos e predomina na sala de aula uma atmos
fera de confian9a e amizade. Os pr6prios professores, conforme nos 

informaram nas entrevistas, reconhecem que aquela escola e diferen
te de outras onde lecionaram, sujeitas a mais conflitos e problemas 
de relacionamento. Eles atribuem essa peculiaridade da escola ao fato 

de estar localizada nurna comunidade homogenea e fechada. 

A pesquisa etnografica nos revelou que os professores nao 

tinham consciencia da varia9ao em sua pr6pria fala. Com rela9ao 
a fala dos alunos, cultivavam alguns estere6tipos referentes a 
linguagem rural e a diversidade regional. Alem disso, a pesquisa 

etnografica, que usamos como um recurso para a gera9ao de 
hip6teses de trabalho, indicou que a mudan9a de c6digo na fala 

dos professores era condicionada pelas cren9as que estes alimen
tavam a respeito da maneira adequada de se lidar com a lingua oral 
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e a lingua escrita. Em outras palavras, pelo seu sistema de cren9as 
sobre o letramento. Essas categorias que identificamos sao cate
gorias naturais, intuitivas. Os eventos de fala relacionados a lingua 
escrita eram realizados predominantemente na lingua padrao, 
enquanto os eventos tipicamente orais estavam sujeitos a maior 
varia9ao linguistica. 

Os eventos, de acordo com a tradi9ao da etnografia da 
comunica9ao, sao percebidos como unidades com inicio, desen
volvimento e fim. Para Hymes (1974), um evento compoe-se de 
atividades ou aspectos de atividades, que sao govemados por 
regras ou normas no uso da fala. Para a identifica9ao dos eventos 
recorrentes em sala de aula, usamos, principalmente, o conceito 
de configura96es ou arranjos estruturais da intera9ao, que Philips 
(1972) denominou de estruturas de participa9ao, e que sao marca
dos pelos "modos de falar, modos de ouvir, modos de tomar e 
sustentar o piso, modos de conduzir e modos de seguir" (Erickson, 
F. e Schultz, J. 1977, p. 6). 

Foram identificados quatro tipos recorrentes de eventos de 
fala ao longo da aula. 0 primeiro tipo de evento, quase sempre 
curso, e altamente sensivel ao contexto. Consiste de respostas, 
explica96es curtas, repreens6es, brincadeiras ou observa96es des
tinadas a controlar a fala dos alunos e as atividades de sala de aula 
em geral. A intera9ao nesse tipo de evento remete sempre a uma 
circunstancia presente no contexto imediato. 0 professor pode 
dirigir-se a um aluno, a um grupo, ou a toda a turma e sua 
interven9ao geralmente provoca uma resposta do destinatario, que 
pode ser verbal ou nao-verbal. No primeiro caso, o piso pode ser 
tornado livremente, sem que haja necessidade de solicita-lo levan
tando-se o bra90. 0 aluno pode tomar o piso principal e dar uma 
resposta ao professor, ou responder em tom baixo, audivel apenas 
para os colegas vizinhos, ocupando um piso paralelo. 0 tom do 
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professor neste evento geralmente se eleva e o ritmo se acelera. 
Esse tipo de evento geralmente se instala no interior de outros 
eventos, ou nas fronteiras entre eventos, ocorrendo sempre que ha 
uma motivai;ao do contexto situacional da interai;ao. 

0 segundo tipo de evento consiste em exposi96es instrucio
nais mais longas, como na explica9ao de um problema de aritme
tica ou no comentario de um texto. No interior dessas exposi96es, 
podem-se estabelecer dialogos entre professor e alunos, mas a 
tomada do piso pelos alunos nao e tao livre quanto no evento 1 e 
e geralmente introduzida por um vocativo ("professor") ou pelo 
levantar de bra90. 0 tema da interai;ao nao e suscitado por circuns
tancia do contexto situacional imediato e se atem a um conteudo 
informacional que o professor quer transmitir. A maior parte do 
tempo da aula transcorre com este tipo de evento. 

0 terceiro tipo caracteriza-se por tratar-se de evento de 
oralidade secundaria. 0 falante esta lendo um livro, manuscrito 
ou do quadro-negro, ditando ou falando com base em um texto 
escrito ou, entao, falando e escrevendo simultaneamente. Neste 
evento, ha sempre um texto escrito que funciona como uma pauta 
para o que esta sendo vocalizado. Sao tambem classificados como 
evento tipo 3 as preces que seguem uma formula ritualizada e 
decorada e as interven96es do professor para corrigir um aluno 
que comete um erro na leitura. Nessas interven96es, o professor 
corrige, quase sempre, com base no texto que esta sendo lido. 

0 quarto tipo de evento segue a estrutura tripartite tfpica do 
discurso de sala de aula, proposta por Sinclaire Coulthard (1975), 
e se comp6e de um turno de iniciai;ao pelo professor-geralmente 
uma pergunta -, seguido sucessivamente da resposta dos alunos e 
da avaliai;ao ou corre9ao do professor. Chamamos este evento de 
IRA: inicia9ao, resposta, avaliai;ao. 
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Seguindo nossa hip6tese de trabalho sobre o uso intuitivo 
de portugues padrao em eventos relacionados ao letramento, exa
minamos os eventos identificados a luz de alguns tra9os do dis
curso oral e escrito (ver Chafe 1985; Tannen 1985). 0 primeiro e 
talvez mais importante <lesses tra9os e a contextualiza9ao. Ja 
vimos que a condu9ao dos eventos 1, 2 e 3 implica sucessi vamente 
menor apoio no contexto imediato para a constru9ao da fala. 

Um segundo tra90 e envolvimento. No evento 1, o falante 
envolve-se diretamente com seus ouvintes ou ouvinte; nos eventos 
2 e 3, o falante torna-se, sucessivamente, mais envolvido com o 
conteudo de sua fala. 

Um terceiro tra90 e o grau de rigidez das regras interacio
nais. As regras que presidem o evento 1 sao praticamente as 
mesmas que presidem as situa96es informais e espontaneas de 
fala, que prescindem de planejamento pois sao localmente admi
nistradas. 0 planejamento aumenta nos eventos 2 e 3. Este ultimo 
segue regras pr6ximas das que predominam numa situa9ao formal 
como um discurso ou um sermao religioso. 

Vejamos alguns exemplos dos quatro tipos de eventos em 
intera96es em sala de aula. 0 evento 1 e indicado em negrito; o 2 
esta escrito com letra normal; o 3, em maiusculas e o 4, em italico; 
pausa curta e indicada com+ e pausa longa, com++; [xxx] indica 
trecho ininteligivel. 

Foram usados os sinais de pontua9ao para indicar o contor
no entoacional. P indica a fala do professor e A e As, a fala de um 
aluno ou varios alunos. 
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TRANSCRIQAO 1 

P a nossa aula de hoje pra num num esquece aquilo que n6is 

aprendemos e + esses dias atrai af n6is vamos faze uma revisao 
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la. v6 cornei;:a aqui pela segunda seri rnesrno. o que eu passa 

aqui ces vao copia ta? [xxx] eu v6 subdividi o quadro aqui pra fica 

rnais rnen6. (Escreve no quadro e dita sirnultanearnente.) quantas 

dezenas ha nos emendado, 6 nos nurneros dois ponto af + 

primeiro letra a [xxx] v6 coloca aqui + 6 + eu v6 faze o prirneiro 

ta? eu v6 dexa feito pra servi de inzernplu + af voces bota [xxx] 

pelo exernplo que tern la voces fazern e o resto. copia igualzinho 

aqui 6 que la. cento e trinta e cinco quantas dezenas tern aqui? 

que que ce acha? todo mundo a f + ah + s6 urna? treze dezenas. 

aqui 6 eu tenho cinco aqui na casa das unidades ne isso? o treis 

[xxx] as dezenas o um na casa de quern? entao que vale urna 

centena? cem. treis dezena? 

As trinta 

P e uma centena tern quantas dezenas? 

As deiz 

P e trinta unidades quantas dezenas? 

As treis 

P entao deiz dezena mais treis dezenas da quantas centenas? 

As treze 

P entao aqui eu tenho quantas dezenas? treze dezena ta? ta feito 

o primeiro aqui + agora ces viio faze esses aqui 6 oitenta. vao 

dize quantas dezenas tern aqui. Numero trezentos e quarenta e 

nove, duzentos e setenta. po copia ingualzinho esse aqui do 

quadro ta? Quatrocentos e dezesseis e oitenta e trei , sessenta, 

setecentos e cinquenta e um, oitocentos e quarenta e cinco, 

oitenta + ja tern la ne? 

TRANSCRIQAO 2 

P e + aquela folha que eu falei que eu ia toma a leitura de voces 

+ aquela folha do homem do campo e da cidade. 

(Alunos procuram a folha.) 
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P niio + essa e e de ciencias ++ aqui o (lendo) A VIDA NO CAMPO 

E NA CIDADE ++ que eu falei que a segunda serie ia trabalha 

estudos sociais e terceira e quarta serie viio trabalha com 

leitura e portugues + num foi isso que eu falei? 

As e 
P entiio vamu pega pra gente pode le, ta? 

(Alunos procurarn a folha; alguns dizern que nao a tern.) 

A num tern outra niio? 

P dex'ove + acho que num tern niio ++ cabo + tern niio, o ++ 

esse texto tava muito ruim porque ano passado nos trabalha

mos com essa folha, ne, so trabalhamos com estudos socials 

+ esse ano no vamo trabalha so portugues com ela. 

[xxx] 

P entiio vam faze igual o Edmilson falo, ne Edmilson? quern leu 

pega emprestado com quern num leu, ne? ++ come~a a leitura 

pra nos ai. 

A (lendo) AS PESSOAS MORAM NOS LUGARES ONDE PASSAM 

ONDE POSSAM TRABALHAR E GANHAR O NECESSARIO 

PARAVIVER 

P presta aten~iio [xxx] 

A (lendo) AS PESSOAS QUE MORAM NA CIDADE E OUTRAS 

QUE MORAM NO CAMPO. AS PESSOAS QUE MORAM NA 

Cl DADE FORNECE + COMUNIDADES NO BAIRRO + NOS BAN 

+ NOS BANCOS NOS ESCRITORIOS E NAS RESPATI REPAR

TIQOES PUBLICAS NAS LOJAS E OUTROS MUITOS LUGA

RES. 0 CORRE-CORRE DA CIDADE + 0 MOVIMENTO DAS 

PESSOAS, CARROS PORP PROPORCIONAM UMA VIDA AGI

TADA + BARULHENTA E + CANSATIVA AS PESSOAS VIVI NO 

CAMPO NA ZONA RURAL FORNECE + A COMUNIDADE RU

RAL TEM MUITO TRABALHO. TAMBEM MAS A VIDA+ A VIDA 

NO CAMPO E TRANQulLA + SOSSEGADA + 0 HOMEM DO 
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CAMPO TRABALHA PRINCIPALMENTE NA AGRICUL TURA E 

NA CRIAQAO DE ANIMAIS. A AGRICUL TURA E UM DOS 

P Leni, para um pouquinho e explica pros seus colega que que 

ce ta lendo ate agora. 

A a vida no campo e na cidade. 

P certo + ma que vida de quern? 

A dos dais + na cidade e no campo. 

P pois e ma de quern? 

A das pessoas. 

P isso + de que que ta falando af? 

A ta falando como as pessoas da cidade vevi e a pessoa da zona 

rural ve + zona rural ++ veve. u jeito que eles sao, o jeito que eles 

trabalham, a vida deles. como ++ a a vida do pessoal da de Goia 

da cidade e corrida + trabalha em outros lugares + em escrit6rios, 

lojas e a a vida do homem do campo e em roi;:as, lavoras, e isso. 

P passa pra Tatiane e deixa a Tatiane continuar a leitura. 

Desejando testar a hip6tese de trabalho com recursos quan
titativos, segmentamos todo o corpus em unidades discursivas 
(UD's). Para caracterizar unidade discursiva, seguimos proposta 
de Shiffrin (1987), e levamos em conta criterios discursivos, i.e., 
mudanc;a de tumo; criterios semanticos, i.e., a unidade de ideia ou 
informacional; e criterio fonetico, i.e., o padrao entoacional e as 
pausas. A unidade discursiva foi usada como variavel dependente 
para a aplicac;ao da metodologia de analise sociolinguistica varia
cionista denominada analise de regra variavel.3 

Foram postuladas duas variantes da regra: unidades discursi

vas realizadas em portugues padrao coloquial e unidades discursivas 

3. Para informa96es sobre a metodologia Variable rule analysis, remetemos o leitor a 
Mollica, Maria Cecilia (org.) (1992). lntrodurao a sociolingu(stica variacionista, 
Rio de Janeiro, Cademos Didaticos Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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realizadas em variedade popular/rural do portugues. Estas ultimas 
continham uma ou mais regras fonol6gicas graduais, tais como 

haplologias em formas cristalizadas: "cume", "dexove", "presten-

9ao", "vao bora"; assimila9ao e degemina9ao da segunda consoan
te nas sequencias homorganicas "mb" e "nd" ("tamem"; 
"fazenu"); redu9ao de "voce" para "oce" ou "ce"; perda da silaba 

inicial nas formas do verbo "estar"; supressao do Ir/ em grupos 

consonanticos; perda do /r/ medial em "porque"; perda do Isl final 

no morfema de primeira pessoa do plural; espirantiza9ao ou perda 
do Ir/ medial na palavra "mesmo"; desnasaliza9ao e redu9ao dos 
ditongos atonos finais "ao" e "em"; perda da silaba final no sufixo 
diminutivo "inho"; uso da forma "vim" como infinitivo; bem 
como regras fonol6gicas de carater descontinuo, altamente estig

matizadas, como a metatese em "bardema", queda da lateral nos 
pronomes "eles", "elas", "aqueles", "aquelas" e regras morfossin

taticas, como o uso de pronome sujeito com fun9ao de objeto; uso 
do pronome "rnim" como sujeito do infinitivo e ausencia de 

concordancia nominal ou verbal. 

Os seguintes grupos de fatores (ou variaveis independentes) 

foram incluidos na analise: 1. Tipos de eventos; 2. Origem (rural/ur
bana) dos professores e os seguintes tra9os caracteristicos do discurso 
oral (ver Koch et al. 1990); 1. Marcadores discursivos; 2. Deiticos; 

3. Descontinuidades no fluxo de informa9ao (inser9ao com suspen

sao temporaria do t6pico, repeti9ao com hesita9ao, corr~ao; adjun-
96es etc.); 4. Truncamentos sintaticos (anacolutos e elipses). Com 

exc~ao do grupo de fatores origem dos professores, todos os demais 
foram selecionados como estatisticamente relevantes pela analise. 

Foram incluidos na analise 2.934 UD's, sendo 1.962 da 

variante padrao e 972 da variante popular/rural. A variante padrao 

foi tomada como valor de aplica9ao, isto e, os resultados em 

130 EDITORA MERCADO DE LETRAS 



frequencia e em peso relativo devem ser entendidos coma favore

cendo/desfavorecendo a variante padrao. As tabelas 1 a 5 trazem 

os resultados da analise. 

Tabela I - Marcadores Discursivos 

aplicacao/total freauencia peso relativo* 

Presenca 459/831 55% .45 

Ausencia 503/2103 71 % .52 

* Numa analise de regra de varia~ao binomial, i.e., a analise de uma regra com duas 
variantes, quanto mais pr6ximo de um valor do peso relativo mais o fator favorece a 
aplica~ao da regra. 

Tabela 2 - Deiticos 

aPlicacao/total freauencia Peso relativo 

Presenca 304/593 51% .41 

Ausencia 1658/2341 70% .52 

Tabela 3 - Descontinuidade no fluxo da informa<;:ao 

aplicacao/total freauencia peso relativo 

Presenca 140/316 44% .31 

Ausencia 1822/2618 70% .52 

Tabela 4 - Truncamentos sintaticos 

aplicacao/total treauencia peso relativo 

Presenca 90/209 43% .34 

Ausencia 1872/2725 69% .51 

Tabela 5 - Tipos de Eventos 

aplicacao/total freauencia peso relativo 

Evento 1 587/1009 58% .39 

Evento 2 748/1198 62% .43 

Evento IRA 205/280 73% .52 

Evento 3 422/447 94% .86 
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Os resultados indicam eloquentemente que a presern;a de 
trac;os da oralidade (marcadores, deixis, descontinuidades e trun
camentos) favorece a realizac;ao de regras da linguagem nao-pa
drao em sala de aula. Com rela9ao aos tipos de eventos, ficou 
quantitativamente confirmado que a um continuum que vai do 
even to mais caracteristicamente oral ( even to 1) ao even to mais 
caracteristicamente letrado (evento 3) corresponde um continuum 

de padronizac;ao da lingua. A lingua padrao e usada em sala de 
aula preferencialmente no evento 3, que e um evento de letramen
to, e no IRA, que e um evento tipico da interac;ao em sala de aula. 

A guisa de conclusoes parciais, podemos observar que os 
professores em sala de aula altemam o uso da lingua padrao com o 
uso de portugues popular, predominando, porem, a lingua padrao. 

Esta altemancia nao e aleat6ria. Segue normas interacionais 
decorrentes da natureza do evento de fala. 0 grau de padronizac;ao 
da lingua, ou dito de outra forma, a modulac;ao estilistica do 
professor, esta condicionada ao tipo de evento que esta sendo 
realizado. Nessa modula9ao parece ser fator decisivo a concepc;ao 
do professor sobre eventos de oralidade e eventos de letramento. 

Alem das informa96es sociolinguisticas quantitativas que 
obtivemos, submetendo os dados a um tratamento pr6prio do 
paradigma da variac;ao, cabe tambem observar alguns dados qua
litativos sobre a reac;ao dos professores a linguagem popular usada 
pelos alunos. 

Focalizamos a reac;ao dos professores ao uso da linguagem 
nao-padrao pelos alunos porque estes sao epis6dios cruciais na 

dinamica de sala de aula. E no momento em que o aluno usa 
flagrantemente uma regra nao-padrao e o professor intervem, 
fomecendo a variante padrao, que os dois dialetos se justapoem. 
Como proceder nesses momentos e uma duvida sempre presente 
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entre os professores. Nas ultimas duas decadas, os educadores 
brasileiros, com destaque especial para os linguistas, seguindo 
uma corrente que nasceu da polernica entre a teoria do deficit e a 
teoria da diferenc;a, fizeram um trabalho importante, mostrando 
que e pedagogicamente incorreto usar a incidencia do erro do 
educando como uma oportunidade para hurnilha-lo. Ao contrario, 
uma pedagogia culturalmente sensivel (Erickson 1987) esta atenta 
as diferen9as entre a cultura dos alunos e a da escola e alerta para 
encontrar formas efetivas de conscientizar os educandos sobre 
essas diferen9as. Na pratica, contudo, este comportamento e ainda 
problematico para os professores, que ficam inseguros sem saber 
se devem corrigir ou nao, que erros devem corrigir ou ate mesmo 
se podem falar em erros. 

Na analise de nossos dados, identificamos alguns padr6es 
principais na conduta do professor perante a realiza9ao de uma 
regra nao-padrao pelos alunos. 

1. 0 professor identifica "erros de leitura", isto e, erros na 
decodifica9ao do material que esta sendo lido, mas nao 
faz distin9ao entre diferen9as dialetais e erros de decodi
fica9ao na leitura, tratando-os todos da mesma forma; 

2. 0 professor nao percebe uso de regras nao-padrao. Isso 
se da por duas raz6es: ou o professor nao esta atento ou 
o professor nao identifica naquela regra uma transgres
sao porque ele pr6prio a tern em seu repert6rio. A regra 
e, pois, "invisivel" para ele. 

3. 0 professor percebe o uso de regras nao-padrao, mas 
prefere nao intervir para nao constranger o aluno. 

4. 0 professor percebe o uso de regras nao-padrao, e nao 
intervem, mas apresenta, logo em seguida, o modelo da 
variante padrao. 
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0 padrao de comportamento do professor em relac;ao ao uso 

de regras nao-padrao pelos alunos depende basicamente do tipo de 
evento em que estas ocorrem. Como regra geral, observamos que 

quase nunca o professor intervem para corrigir o aluno durante a 
realizac;ao de eventos do tipo 1, ou seja, dos mais coloquiais de nossa 

escala. As intervenc;oes tambem nao sao frequentes em eventos do 
tipo 2, mas ocorrem com certa regularidade nos eventos do tipo 3. 

Correa (1993), trabalhando com um corpus referente a dez 
horas de gravac;ao do presente estudo, constatou que em 81 ocor
rencias de uso de regras nao-padrao pelos alunos em eventos dos 

tipos 1 e 2, somente tres mereceram algum comentario do profes
sor. No evento 3 e no IRA, a autora analisou 178 ocorrencias de 
"erros de alunos", 86 dos quais eram simples erros de decodifica

c;ao na leitura e 92 eram resultado da interferencia dialetal. A 

percentagem de correc;oes no primeiro grupo foi de 77 ,5% e, no 
segundo, de 22,4%. Esses mimeros mostram que os professores 

consideram apropriado corrigir os alunos em eventos relacionados 

ao letramento mas nao em eventos de oralidade. 

Vejamos alguns exemplos. 

A (aluno/a) Hoje e vinte e quatro? 

P (professor/a) Sao vinte e cinco (5-A.2) 

Este e excepcionalmente um caso de intervenc;ao registrada 
emevento 1. 

2 A - (lendo) A oni;:a resolveu atraf-la a sua furna fazendo corre 

notfcia de que tinha morrido e deitando-se no chao da caverna 

fingiu-se de cadaver. Todos 6s bichos vinheru olha a defunta 

contentfssamos. 
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P - Contentfssimos. 6, psi, depois de contentfssimos tern ponto, 

ta? Todos os animais, ne, vinheru olha a defunta contentfssimos. 

(5-B-27) 

0 professor corrige a pronuncia de "contentissimos" e a 
entoa9ao, mas lhe escapa a realiza9ao da forma verbal "vinheru", 
que ele pr6prio reproduz. 

3 A- (lendo) Mas qual, se o pai sempre sempre com chero forte de 

su6, cachac;:a e cigarro. em casa sempre os mesmo medo, briga 

e as tristeza. (5-B-3) 

0 professor nao intervem para corrigir a concordancia nos 
tres sintagmas nominais, mas logo em seguida corrige a acentua-
9ao tonica de uma forma verbal e a ma decodifica9ao de uma 
palavra, como vemos no exemplo seguinte. Observe-se que a 
concordancia de numero e uma das regras nao-padrao mais fre
quentemente corrigidas durante eventos de leitura. 

4 A (lendo) Conhecia aquele choro. Aquele aquele modo novo da 

mae s6fre. 

P - Da mae o que? 

A - Da mae s6fre. 

p- Sofre, rapaiz. 

A - (lendo) 0 pai tambem nao entendeu e virou para o filho cres 

crescendo sabe. 

P-Querendo 

A Querendo sabe. (5-A-23) 

5 P ... faze um esforc;:ozinho e continuar lendo em casa, ta born? 

A - Ze, e pra mim le em casa tambem? 

P - E, muitas veze, num e s6 uma veiz nao. (5-B-32) 

OS SIGNIFICADOS DO LETRAMENTO 135 



Este e um evento do tipo 1 e o professor parece nao ter-se 
apercebido da regra nao-padrao usada pelo aluno. No exemplo 
seguinte, temos novamente um evento do tipo 1 e a realiza9ao da 
regra nao-padrao nao suscita qualquer rea9ao do professor. 

6 P - Renaldo, que que foi que ce num vei ontem? 

A - Num deu tempo. 

P - Num deu tempo por que? 

A -Tava trabaianu. 

Em 7, observamos um padrao muito frequente nos dados. 
0 professor repete a frase enunciada pelo aluno, fomecendo a 
variante padrao. Observe que o evento e do tipo 3. 

7 A-(lendo) Sonia ganh6 Ires quinto de sessenta balas e Marlene 

ganh6 treis meios de cinquenta balas. 

P - Espera af. Vai devagar. (Escreve no quadro e !ala simulta

neamente.) Treis quinto de sessenta, e o outro? 

A - Treis, treeis meio de cinquenta. 

P - lsso. Treis meios? 

A - De cinquenta. 

P - Tern certeza que e treis meios? 

A-E. 

P - (Escreve no quadro e !ala simultaneamente) treis meios de 

cinquenta. (6-A-20) 

8 P - Cade a musica do senhor Mabel? 

As - (ininteligfvel) 

P - Nao, mas e vereador. Ceis tao confundindo. 

A - Profesora, profesora, n6is sabe a musica. 

A - 6 n6is sabe a musica, vem ca, vem ca. 

P - Como que e a musica? (6-A-40) 
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Neste epis6dio as crians;as ficam agitadas e querem contri
buir com uma informas;ao sobre a propaganda <las eleis;oes. 0 
evento e do tipo 1 e a concordancia verbo nominal nao-padrao 
passa despercebida para a professora. 

0 evento seguinte tambem e do tipo 1. A professora fomece 
a variante padrao no caso da vocalizas;ao da lateral, mas nao 
intervem diante da realizas;ao de "deusde". 

9 P- Espera um pouquinho, Agnaldo. Deixa seus colegas sentarem 

por favor. Genie, num escolhe a mesma leitura que o colega le 

nao, ta? 

A - Eu escui, mai ei escueiu [xxx] 

P - Ai ce escolhe otro, ta? 

A - Nao, essa aqui eu to lenu deusde ontem. 

P - Agnaldo, sem encosta na parede, ta? Bern bonito. (7-B-5) 

10 P - Que que voce entendeu? 

A - E que que [xxx] na floresta [xxx] o amigo dele o amigo dele 

foi na ar ... subiu, subiu na arvri e o oto fico, la, e que o amigo, se 

16 amigo mesmo num pode [xxx] faze essas covardia. (7-B-7). 

Neste evento em que o aluno esta fazendo a interpretas;ao 
da leitura a professora prefere valorizar o conteudo e nao intervem 

na corres;ao da forma. 0 mesmo ocorre no exemplo que temos a 

seguir. Observe-se que o aluno realiza a variante padrao da lateral 
palatal quando esta lendo e a variante padrao e a popular quando 
esta comentando a leitura. 

11 A - (lendo) Chove s6 quando a agua cai no telhado do meu 

galinheiro escareceu a galinha. Ora que bobagem, disse o sapo 

de dento de dento da lagoa. Chove quando a agua da lagoa 

comei;:a a borbulhar suas gotinhas. Como assim? disse a lebre. 
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Esta visto que chove quando as folhas das arvores comecam a 

deixar cair as gotas que tern dentu. Nesse momenta comecou a 

chover. Viram [xxx) a galinha. 0 telhado do meu galinheiro esta 

pingando e isso e chuva [xxx] nao. Nao ve que e chu - a chuva 

e agua da da lagoa borbulhanu? disse o sapo. Mas como assim 

assim? tornou a lebre. Nao ve que a agua cai das folhas das 

arvores? 

P - Explica pra n6s agora o que voce leu. Genie o pessoal num 

esta prestan'atencao na leitura dos colegas, ta conversa nu muito. 

Presta mais atencao, ta? 

A- Eu Ii sob re u a galinha, o sapo ea lebre que eles tava contanu 

que muitos muitos meses num tava choveno e eles comecaro a 

discuti. S6 chovia quando a agua da telha da galinha comecasse 

a pinga. E af o sapo dizia que s6 chovia quando comecasse a 

borbulha, ea lebre dizia que s6 chovia quando cafsse e agua das 

folhas da [xxx]. 

P- lsso, qual deles que tava co'a razao. Qual deles que tava co'a 

razao? 

A- E todos. 

P-Todso? 

/ .. ./ 

P - 0 que e a chuva pra voce? 

A - Pra mim e quando cai a chuva das arvi, quando cai assim da 

teia da casa la de cima. (7-B-15/16) 

Da perspectiva de uma pedagogia culturalmente sensivel, 

podemos dizer que, diante da realiza9ao de uma regra nao-padrao 
pelo aluno, a estrategia do professor deve incluir dois componen

tes: a) a identifica9ao e b) a conscientiza9ao da diferen9a. A 

identifica9ao fica prejudicada pela falta de aten9ao ou pelo desco

nhecimento que o professor tern da regra. Para muitos professores, 
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principalmente aqueles que tern background regional e rural, 

regras do portugues popular sao "invisiveis", o professor as tern 

em seu repert6rio e nao as percebe na linguagem do aluno, 

especialmente em eventos de fala mais informais. 

0 segundo componente - a conscientiza9ao - suscita mais 

dificuldades. E preciso conscientizar o aluno quanta as diferen9as 

para que ele possa come9ar a modular seu pr6prio estilo, mas essa 

conscientiza9ao tern de dar-se sem prejufzo do processo de ensi

no/aprendizagem, isto e, sem causar interrup96es inoportunas. As 

vezes sera preferivel adiar uma interven9ao para que uma ideia 

nao se fragmente, ou um raciodnio nao se interrompa. Mais 

importante ainda e observar o devido respeito as caracteristicas 

culturais e psicol6gicas do aluno. A escolher entre a nao-interven-

9ao sistematica e a interven9ao desrespeitosa, ficamos, e claro, 

com a primeira alternativa. 0 trato inadequado ou ate desrespei

toso das diferen9as vai provocar a inseguran9a ou, entao, o desin

teresse ou a revolta do aluno. 

Comentando a pesquisa de Piestrupp (1973) sabre a intera-

9ao professor-alunos em uma escola multietnica nos Estados 

U nidos, Erickson ( 1984) observa que, quando a professora faz dos 

modos de falar da crian9a uma area de conflito, a crian9a adere ao 

conflito e torna seu estilo interacional progressivamente mais 

distinto do estilo da professora. Quando os modos de falar da 

crian9a nao sao um campo de conflito, a crian9a se adpta na dire9ao 

da lingua padrao. 

Vimos neste trabalho que os padroes de mudan9a de c6digo 

e de interven96es dos professores estao associados a estrategias 

intuitivas que estes desenvolveram com base em seu sistema de 

cren9a sabre o letramento. Estas estrategias tern a vantagem de 

deslocar o eixo da oposi9ao entre "portugues ruim e born portu-
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gues" para uma oposi9ao entre "o portugues que usamos para ler 

e escrever e o portugues que usamos para conversar". Esta segunda 
dicotomia e mais facil de ser administrada na escola pelos profes
sores, pois nenhum de seus elementos tern associa96es negativas. 

Ademais, a medida que os alunos desenvolvam habitos linguisti
cos para a pratica de eventos de letramento, poderao, naturalmen

te, transferir tais habitos para tarefas comunicativas orais que 
partilham tra9os com eventos de letramento, i.e., tarefas comuni
cativas que pressupoem razoavel nivel de planejamento do discur

so. A exposi9ao aos padroes de mudan9a de c6digo que 
descrevemos certamente contribuira nesse processo. 

Entendemos que as estrategias intuitivas usadas pelos pro

fessores para lidar com a complexa questao da varia9ao linguistica 
podem contribuir para a implementa9ao de uma pedagogia cultu
ralmente sensivel. Os alunos devem sentir-se livres para falar em 
sala de aula e, independentemente do c6digo que for usado - a 

variedade ou variedades nao-padrao - qualquer aluno que tome o 
piso em sala de aula deve ser ratificado coma um participante 

legitimo da intera9ao. Uma forma efetiva de o professor conferir 

esta ratifica9ao e dar continuidade a contribui9ao do aluno, elabo
rando-a e ampliando-a. Se esta contribui9ao foi veiculada numa 
variedade nao-padrao, no momenta em que o professor retomar a 
contribui9ao para amplia-la, ele poderajustapor a variante padrao 

e tecer comentarios sabre as diferen9as entre as duas variantes, 
permitindo, assim, que se desenvolva a consciencia do aluno sabre 

varia9ao linguistica. E importante observar, coma fez Cazden 
(1988), porem, que ha diferen9a entre a "expansao" da contribui-
9ao do aluno ea "corre9ao". A primeira e positiva, ao passo que 

a segunda pode ter um componente negativo. 0 processo de 
expansao faz parte do que vem sendo reconhecido coma scajfol-
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ding, termo metaf6rico usado para denominar o processo interati

vo por meio do qual o professor, como um parceiro mais compe

tente, ajuda o aluno a construir seu conhecimento. A justaposi~ao 

de dialetos em sala de aula e um momento propicio para desenca

dear a~6es de scaffolding que contribuam para o desenvolvimento 

da competencia comunicativa do aluno e de sua consciencia critica 

das diferen~as linguisticas. 
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