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“Tudo é válido na língua, desde que se logre comunicar-se.”

Machado de Assis.



RESUMO

A presente pesquisa aqui desenvolvida tem como objetivo identificar as diversidades
Linguística e apresentar a variedade de dialetos presente em uma turma de sala de
aula escolhida, um dos maiores conceitos foi conceituar através de estudos que nem
sempre a língua “mãe” é a mais correta a se falar e analisar a pratica dos docentes
frente ao uso da língua não padrão apresentada pelos discentes.  A metodologia
usada foi a exploratória, que se desenvolveu através de pesquisas ativas, pesquisas
de campos onde foi possível aplicar um questionário aos alunos. Este questionário
aplicado teve como intuito o levantamento para analisar a forma de pensamento e a
maneira vivenciada de cada aluno que foi entrevistado, visando assim ter através
desta pesquisa a quantidade de diversidades presentes em sala de aula. A pesquisa
aqui desenvolvida foi executada no 1º ano “A” do Ensino Médio da Escola Estadual
Paulo  Freire,  no  Município  de  Marcelândia  –MT.  Conclui-se  que  a  diversidade
linguística no Brasil é algo de suma importância e que deve ser sempre levada em
consideração aos professores e sociedade em si, para a contribuição de um futuro
mais  produtivo  e livre  de  preconceitos  sem algum tipo  de nexo.  Conclui-se  que
através  de  estudos  e  maior  valorização  da  sociedade  ao  tema  abordado,  será
possível que tenha uma grande melhora em questão a desvalorização das crenças e
diversidades.

Palavras-chave: Diversidade. Preconceito. Dialetos. Variedade



RESUMEN

La  presente  investigación  aquí  desarrollada  tiene  como  objetivo,  identificar  las
diversidades lingüísticas y presentar la variedad de dialectos presentes en una clase
de aula elegida, uno de los mayores conceptos fue conceptuar a través de estudios
que no siempre la lengua "madre" es la más correcta a hablar y analizar la práctica
de los docentes frente al uso de la lengua no estándar presentada por los alumnos.
La  metodología  utilizada  fue  la  exploratoria,  que  se  desarrolló  a  través  de
investigaciones  activas,  investigaciones  de campos donde  fue  posible  aplicar  un
cuestionario  a  los  alumnos.  este  cuestionario  aplicado  tuvo  como  objetivo  el
levantamiento para analizar  la  forma de pensamiento y la manera vivenciada de
cada alumno que fue entrevistado, buscando así tener a través de esta investigación
la cantidad de diversidades presentes en el aula. La investigación aquí desarrollada
fue ejecutada en el primer año "A" de la Enseñanza Media de la Escuela Estadual
Paulo  Freire,  en  el  Municipio  de  Marcelândia  -MT.  Se  concluye  investigación  o;
AQUINO,  Agda.(2011)   SOUZA,  Antônio  Escandiel  de;  PAUTZ,  Silva(2011)
JAPIASSU,  Ricardo(1998).  Y  entre  outros  autores  no  menos  importantes.  Esta
investigación nos presenta que la diversidad lingüística en brasil es algo de suma
importancia y que debe ser siempre tomada en consideración a los profesores y
sociedad en sí, para la contribución de un futuro más productivo y libre de prejuicios
sin algún tipo de nexo. Se concluye que a través de estudios y mayor valorización de
la sociedad al tema abordado, será posible que tenga una gran mejora en cuestión
la devaluación de las creencias y diversidades.

Palabra-reservada: Diversidad. Preconcepción. Dialectos. Variedad
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa tem como intuito abordar algumas das diversidades

linguísticas  do  país,  levando  em  consideração  que  o  mesmo  é  o  “País  da

diversidade”, sendo esta não somente linguística como diversidade cultural,  raça,

religiões e entre outros que no Brasil se encontra. A pesquisa aborda a diversidade

linguística dos alunos do 1° ano A da Escola Estadual Paulo Freire do município de

Marcelândia- MT. Esta pesquisa justifica-se devido a fazermos uma reflexão áurea

do papel que a linguagem tem na sociedade, assim estaremos desconstruindo a

ideia  de  um  ensino  tradicional  e  produtivista  que  fomenta  o  preconceito  tanto

linguístico quanto social. 

É de suma importância que o professor sege consciente de que a escola é um

ambiente  voltado  para  a  educação  e  a  cultura,  abandonando  assim,  o  mito  de

unificação do português no Brasil e passando a reconhecer a diversidade linguística

presente  nesta  região.  Desta  forma,  a  problemática  que norteou  a  pesquisa  foi:

Como os  pressupostos  da  diversidade  linguística  contribuem para  o  trabalho  do

ensino da língua portuguesa para alunos do 1º Ano do Ensino Médio? Como os

alunos se portam frente ás situações que envolvem o emprego das variantes da

língua em sala de aula?

 A  hipótese  inicial  desta  pesquisa  é  de  que  o  atual  ensino  da  Língua

Portuguesa  no  ensino  médio  deve  buscar  valorizar  as  variedades  linguística  e

pensa-la como uma oportunidade de formação para os alunos que atuam na mesma

sociedade que os professores, no entanto, precisa se ter ciência de que estes são

indivíduos que já atuam nesta sociedade, e que já trazem uma leitura de mundo que

nem sempre conduz ao conhecimento proposto pelo professor, mas que precisa ser

o ponto de partida para a produção do conhecimento. 

 É até triste  ver  esse preconceito  acontecer,  pois  a língua de um povo é

considerado um de suas maiores riquezas, pois é através da língua que um ser

começa a ter seu valor na sociedade, como por exemplo a língua materna essa é

primeira comunicação que um indivíduo tem com seus semelhantes a sua volta,

portanto quando se tem contato com alguém que essa “diferença” ao comunicar-se a

sociedade em si deveria dar o devido valor que este ser necessita para que ele

possa perceber que a sua linguagem só precise apropriar-se da variedade linguística

que é de certa forma valorizada chamada norma. 
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Não vale forçar a substituição da língua do aluno, deve-se somente apenas

fornece-los a linguagem de tem o tal prestigio perante a sociedade, para que o aluno

não se desligue de sua língua mãe e também tenha contato ou a tal inclusão na

sociedade com a fala normativa, lembrando que essa norma culta deve ser oferecida

ao aluno como forma de opção de escolha não forçando a ele sair de suas origens,

o aluno por sua vez vai sentir necessidade de adequar-se.

É por meio deste assunto que busquei se aprofundar ao tema de pesquisa,

tendo  como intuito  mostrar  a  realidade  da  diversidade  linguística,  e  de  maneira

cautelosa melhorar a porcentagem de preconceito linguístico na sociedade escolar,

apresentando-se assim também para os professores tenham cautela ao se encontrar

em uma situação de diversidade e preconceito linguístico em uma sala de aula, para

melhor se conviver com a diversidade que ocorre, o aluno trazendo este conceito de

que não existe o correto a se seguir futuramente o Brasil será um lugar melhor a si

viver. Portanto o docente deve procurar capacitar-se cada dia mais e mais, para que

não tenha dificuldades futuras em tratar-se de variação linguística da melhor forma

possível,  para  proporcionar  um ambiente  harmônico  e  rico  em aprendizagem.  É

interessante  saudar  que  este  preconceito  negativo  também  ocorre  com  línguas

estrangeiras, como se o português fosse o mais correto a se seguir.

         O objetivo geral desta pesquisa foi com intuito de Identificar as diversidades

Linguística do 1° “A” da Escola Estadual Paulo Freire do Município de Marcelândia-

MT,  destacando  os  preconceitos  que  se  vê  através  dessa  diversidade.  Tendo

também como objetivos específicos: Especificar dos docentes da turma do 1° “A”

qual  é  a  maior  dificuldade perante  relacionado ao  tema na  turma,  apresentar  a

variedade de dialetos presente na turma, conceituar através de estudos que nem

sempre a língua “mãe” é a mais correta a se falar e analisar a pratica dos docentes

frente ao uso da língua não padrão apresentada pelos discentes.

 Assim, este trabalho é de suma importância, pois serei mais uma ferramenta

a  ser  utilizada  pelos  professores  sobre  a  variação  linguística  no  Ensino  Médio,

visando desta forma valorizar a linguagem de cada indivíduo no ambiente escolar.
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2. REFERENCIAL TEORICO 

2.1 Português Brasileiro. 

A história no Brasil, é marcada por uma diversidade linguística, sendo este

um processo complexo  e multideterminado,  referindo-se à  forma como os seres

humanos entram em contato uns com os outros a partir da perspectiva de que o ser

humano é um ser eminentemente social. 

Castilho (2010, p. 169), cita que “a história social de uma língua é o estudo

das  condições  que  levaram determinada  comunidade  a  desenvolver  uma  língua

própria,  a  receber  uma língua  transplantada,  ou  mesmo a  desaparecer,  levando

consigo sua língua.”

A história do Português Brasileiro possui características próprias, que são de

suma importância  para  a  compreensão do estado em que a  língua se  encontra

atualmente. A linguagem não é neutra, pois está sujeita ao contexto situacional e

cultural de uma determinada sociedade. Somente por meio da linguagem é possível

a  constituição  do  eu  e  a  inserção  social.  Sendo  que  a  comunicação  é  parte

constitutiva  da  vida  em  sociedade,  linguagem  e  sociedade  estão  ligadas

intensivamente.  Alguns  fatos  da  história  do  Português  Brasileiro  foram

imprescindíveis  para  a  formação  da  identidade  do  atual  Português  Brasileiro,

principalmente o forte contato entre as línguas presentes no Brasil durante os quatro

primeiros séculos de formação da nação brasileira. 

Araújo,  S.  Araújo,J.  (2009)  descrevem  que  não  foi  apenas  o  elemento

português que entrou na demografia no Brasil,  mas também os autóctones e os

africano,  bem como alguns europeus que imigram para o Brasil  na condição de

trabalhadores  desde  a  primeira  metade  do  século  XIX.  Assim,  percebe-se  uma

influência  de  diferentes  povos  (e,  consequentemente,  de  diferentes  línguas)  na

formação do português brasileiro. 

Neste contexto, o substrato inicial sobre o qual se impôs o português como

língua da metrópole tenha sido o das línguas indígenas, oriundas das populações

aborígenes que ocupam o território nacional, por ocasião da colonização. Araújo, S.

Araújo, J.(2009, p. 97) cita que:
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Essa presença indígena no Brasil colonial foi marcante, pois, dada a
superioridade  numérica  dos indígenas,  os  portugueses tiveram de
aprender  a  língua  dos  tupinambás,  ocorrendo  uma  situação  de
bilinguismos.  Porém,  a  partir  do  século  XVII,  o  português  se
sobrepôs às línguas indígenas, favorecendo, dentre outras razões,
“pela  extrema  fragmentação  do  quadro  linguístico  ameríndio”.
(ARAÚJO, 2009, p. 97) 

O Brasil possuiu ( (e possui) uma enorme diversidade cultural e étnica desde

seus primordiais;  assim, podemos concluir  que já  era esperada uma diversidade

linguística, considerando os mitos contatos do português com o tupi (língua nativa),

os mitos idiomas africanos trazidos para cá pelos escravos, em decorrência do tipo

de atividade econômica que se empreendia nessas terras, além do contato com os

mitos  idiomas  europeus  (italiano,  alemão,  holandês),  que  também  passaram  a

integrar a realidade linguística do Brasil colônia. Concluímos que a diversidade já

estava prevista para a realidade étnica e também linguística da nação brasileira.

 2.2 Língua é Linguagem.

Sabe-se que a língua é heterogênea, pois se manifesta de diversas formas

dentro  de  uma  mesma  nação  ou  comunidade,  assim  ela  é  considerada  um

fenômeno social com a capacidade de ser modificada através de seus falantes

Santos  (2016)  afirma  que  “os  indivíduos  que  utilizam a  língua  são  seres

socialmente diversificados, que ocupam diferentes papéis na sociedade e vivem em

contextos diferenciados.”  Com isso ela afirma que uma mesma língua, carrega em

sua  estrutura  diferentes  pronuncias  para  o  mesmo  fonema,  devido  à  grande

variedade  cultural  presente  na  sociedade,  caracterizando  assim  o  conceito  de

variação linguística.

É sempre bom lembrar que é interessante que o aluno tenha um discurso

condizente  com  a  realidade  da  sociedade,  sabendo  que  a  linguística  que  o

educando traz de seus lares também é essencial,  pois a liberdade de expressão

deve  acontece  desde  o  primeiro  espeço  que  o  aluno  vive  que  é  entre  seus

familiares,  é  à  partir  de  ai  que  o  docente  consegue  a  ter  suas  primeiras

comunicações. Tento o total respeito com a linguagem do aluno o discente pode ir

aprimorando  o  uso  da  sua  linguagem  para  a  linguagem  que  é  valorizada

socialmente.   

O estudo dos dialetos começou desde o século XVIII como afirma Marcelino

(1999, p.33):
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A diversidade  de  usos  entre  o  português  brasileiro  e  o  português
europeu, ainda que não sistematicamente estudada, foi reconhecida
desde, pelo menos, o século XVIII.  Testemunho de tal preocupação
são  as  referências  de  D  Jerônimo  Contador  de  Argote  a  dialetos
ultramarinos dentre os quais citava o do Brasil, caracterizando o seu
léxico  como  possuidor  de  muitos  termos  das  línguas  barbaras,  e
muitos vocábulos do Português.

A  partir  daí  muitos  estudiosos  concentravam  seus  estudos  dentro  da

dialetologia procurando entender as mais diversas formas de falar de acordo com a

migração presente em cada estado brasileiro.

Como afirma Rossi (1974) apud Santos (2016, p. 18) a Dialetologia: “[...] se

propõe a inventariar, sistematizar e interpretar as variantes de uma língua, ou de um

grupo de língua definido por qualquer afinidade entre elas, com especial atenção à

distribuição  –  espacial,  cronológica,  sociocultural  etc.  –  dos  traços  linguísticos

depreendidos”.  Assim  afirma-se  que  a  dialetologia  tem  como  base  as  variantes

linguísticas de um grupo.

Sabendo assim que em um grupo com mais ou menos 10 pessoas teremos

diversidade de linguística, vindas dos pais, região de onde se vem ou até mesmo

pela  convivência  com outras  pessoas,  pois  através  da  convivência  uma  pessoa

acaba por pegar os costumes de um outro, só pelo simples fato de esta em conjunto,

podendo dar-se um exemplo como: uma pessoa nascida no Mato Grosso, que passa

a conviver com outra que vem do Sul acaba por conversar puxando o “R” como os

gaúchos (isso não precisa está convivendo por muito tempo somente por um curto

período de uma semana já estão falando quase igual). Então não pode-se dizer que

existe uma maneira correta a se falar, existe uma linguística valorizada socialmente

mas não dita correta. 

No Brasil os estudos da dialetologia teve seu marco inicial no ano de 1920

com a publicação do livro de Amadeu Amaral “dialeto caipira”, e no ano de 1922 com

a publicação de Antenor Nascentes “O linguajar carioca”,  analisando a fonologia,

morfologia, sintaxe e léxico. Foi Antenor que apresentou o primeiro projeto para a

elaboração do mapa dialetal do Brasil, sendo ele e Amadeu os pioneiros estudiosos,

inspirando assim outros pesquisadores brasileiros de diversas regiões. (FOUQUET,

2013, p. 23).

É de suma importância saber muito bem o que a criança, e o adolescente traz

consigo, em sua bagagem linguística o que a criança tem que quanto estudante,
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antes de querer aprimorar a linguagem do adolescente o professor e a sociedade

em si precisa ter uma noção de que o que o adolescente traz se está muito fora da

linguagem dita correta pois na maioria das vezes a forma de falar é diferente mais o

significado das palavra acaba por ser a mesma, logico  que existe algumas palavras

que são totalmente fora da linguística mais o aluno traz em sua bagagem coisas

boas também, tendo a diferencia mais na forma que falar de manusear o que já

aprendeu em seu cotidiano com a família pois a primeira faze de aprendizagem e

comunicação do aluno ocorre em seus primeiro contatos com pessoas.

Sabe-se  que  o  Brasil  é  formado  diversas  raças  e  povos,  por  tanto  a

diversidade é uma das características do país, por essa características as escolas

tendem a deixar  de  ser  somente  um local  de  podendo-se dizer  “acumulador  de

conhecimentos” para passar a ser um local onde-se aprende e ensina, fazendo com

que o professor torne-se um mediador de aprendizagem, onde recolhe informações

e repassar  aos alunos como forma culta  ou  seja de uma maneira do  estudante

comunicar-se o professor somente tem a função de aperfeiçoar o que o aluno já traz

de suas raízes. Isto para que o aluno seja capaz de se desenvolver como ser crítico,

tornando-se  capaz  de  se  expressar  suas  ideias.  Segundo  Signorin,2002  apud

Escandiel.2002. n.p.

A  língua  se  relaciona  com  a  sociedade  porque  é  a  expressão  das
necessidades  humanas  de  se  congregar  socialmente,  de  construir  e
desenvolver o mundo. A língua não é somente expressão da alma, ou do
íntimo, ou do que quer que seja, do indivíduo; é acima de tudo, a maneira
pela qual a sociedade se expressa como se fosse a sua boca.

Sabemos que a sociedade está cada dia mais exigente quanto a linguagem,

mas o educando não deve levar rigidamente a linguística, para não ser mais um dos

profissionais podendo-se dizer tradicional que acredita que “o certo é falar assim

porque se escreve assim” (BAGNO.2009). Pois esta forma de manifestar-se que o

discente já traz de casa é de suma importância, pois foi através dela que ocorreu

seu primeiro contato com a comunicação portanto o profissional da educação deve

ajudar o discente a diferencia “fala familiar” de norma culta.

Vale ressaltar que toda e qualquer língua tende a se transformar conforme o

passar do tempo, podendo-se assim levar em consideração que não exista uma

sociedade que todos tenham uma única forma de se manifestar-se,  logicamente

podendo afirma que isto não altera em nada da língua ser considerada melhor ou
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pior, somente faz com que todas as línguas tenham suas diferenças portanto, pode-

se afirmar que qualquer idioma tende a passar por alterações, isto independente que

qualquer classe social, crença, raça ou País. 

Não é a grande extensão territorial do país que gera as diferenças regionais e

sim, as graves diferenças de “status” social que explicam a existência, em nosso

país, de um real abismo linguístico entre os falantes das variedades não-padrão do

português brasileiro  e  os  falantes da variedade culta.  (BAGNO, 2009).  Com isto

percebe-se que onde há comunicação, há variedades de língua. O fato da sociedade

exigir muito da forma padrão a ser dita, aparenta-se que a gramatica estivesse sido

criada  primeiro  e  depois  as  pessoas  passaram  a  utilizar  a  língua,  como  se

estivessem que seguir uma norma dita Gramática.

Ao longo dos séculos, os defensores dessa concepção tradicional
isolaram  a  língua,  retiraram  ela  da  vida  social,  colocaram  numa
redoma, onde deveria ser mantida intacta, ‘pura’ e preservada da
‘contaminação’ dos  ‘ignorantes’ (...).  Esse  modelo  de língua  ideal
acaba criando uma grade de critérios dicotômicos empregada para
qualificar  as variantes linguísticas:  certo  vs.errado, bonito  vs.  feio,
elegante vs. grosseiro, civilizado vs.  Selvagem e, é claro, culto vs.
ignorante (BAGNO, 2009, p. 49 e 50).

Pode-se salientar também que a língua que é de certa forma “errada” perante

a sociedade sempre parte das pessoas que vem dos pequenos lugares e regiões.

BAGNO  (2009,  p.70),  afirma  também  que  “Não  existe  nenhuma  ortografia  em

nenhuma língua do mundo que consiga reproduzir a fala com fidelidade”. Pois de

certa forma o contato que têm com norma culta nem sempre é o suficiente para a

adequação com essa língua (adequação não modificação), relembrando o que já foi

dito acima deve-se sempre adequar a linguagem do aluno com a norma culta e não

fazer  com que ele  pareça diferente  ao tratar-se  de sua forma de comunicar-se.

Infelizmente  no  Brasil  existe  uma  grande  quantidade  de  pessoas  que  não  tem

acesso a escola para que seja feito esta adequação em seu linguajar, por não terem

contato com essa norma culta a se falar cria-se no país um grande abismo entre as

duas  línguas,  dando  espaço  ao  preconceito  linguístico  principalmente  entre  as

classes do país.
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Da mesma forma como existem milhões de brasileiros sem terra, sem
escola, sem teto, sem trabalho, sem saúde, também existem milhões
de brasileiros sem língua. Afinal, se formos acreditar no mito da língua
única, existem milhões de pessoas neste país que não têm acesso a
essa língua, que é a norma literária, culta, empregada pelos escritores
e jornalistas, pelas instituições oficiais, pelos órgãos do poder – são os
sem-língua. (BAGNO, 2009, p. 16)

 
Quando  se  trata  de  Diversidade  linguística  logo  vem  ao  pensamento  o

preconceito por traz disso, quando digo que contem muita diversidade linguística em

um local, sabe-se que neste determinado local contém várias pessoas de regiões

diferentes ou com parentescos de outras régios, o Brasil é formado pela diversidade

podendo-se chamar de “País das diferenças”. Ressalta também que diversidade não

é somente linguística, tem a diversidade de cor, raça, crença e religião. O que torna

essas diversidade mais difícil é a não aceitação, o indivíduo passa a não se aceitar

pelo simples fato de um outro dizer que ele está fora do “padrão” correto EX: A

aceitação com o corpo ou cor isso vem dos companheiros ou até mesmo da TV, pois

nela se mostra um padrão de pessoas que não são a realidade do país, ali aparece

pessoas em um grau de aparência e inteligencia, que faz com que as outras que

assiste não se sinta em um ambiente “comum”. Nas teles novelas os autores ali

apresentados falam como se fossem pessoas rigidamente perfeitas se tratando de

linguística. Mas não ali somente contem pessoas que tem sim suas regiões e formas

de falar mas que tem que seguir uma linha de “norma padrão” como se fosse um

troféu falar “bonito”. Para (Sodré,(1977), (apud Ribeiro; Aquino 2011). “Essa mídia é

impelida a uma homogeneização dos diversos conteúdos culturais, isto é, a redução

dos mesmos a modelos facilmente aceitável pelo público.” 

Nossa relação com a linguagem é muito mais profunda e complexa do
que um simples 'uso' – até porque essa relação se faz com a própria
linguagem! Aliás, a própria palavra 'relação', aqui, não da conta dessa
complexidade. (BAGNO, 2009, p. 17)

A relação com a língua não deve ser somente com a fala, tem-se contato com

a língua ao ver um noticiário, um placa na rua ou qualquer outra forma de expressar-

se. Pode afirmar que um bebê ao nascer já tem contato com a língua, ao tentar

comunicar com a mãe e familiares, o choro de uma criança que não sabe falar é a

única forma de se comunicar é ai que ocorre o primeiro contato com a linguística,

então fica explicito que a relação com a linguagem como citado acima é bem mais
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que o simples fato de ler ou escrever algo de que de certa forma seja o correto

perante a norma culta.

Para Petri  (1982) apud Escandiel  (2002) O que se procura na fala de um

indivíduo  são os  índices  de sua classificação  social.  Segundo  ela,  as  variações

extralinguísticas que podem manifestar-se no diálogo são de três espécies:

 Geográficas:  envolvem as variações e é necessário  separá-las com
cuidado,  para  que  as  diferenças  por  elas  determinadas  não  sejam
confundidas com as ocorridas por influência sociológica, numa mesma
comunidade;

 Sociológicas: compreendem as variações provenientes da idade, sexo,
profissão, nível de estudo, classe social, localização dentro da mesma
região, raça, as quais podem determinar traços originais na linguagem
individual;

 Contextuais: constam de tudo aquilo que pode detectar diferenças na
linguagem do locutor, por influencias alheias a ele, como por exemplo,
o assunto, o tipo de ouvinte, o lugar que o diálogo ocorre e as relações
que unem os interlocutores.

Sendo ele o indivíduo não sabe apenas falar, sabe também como os outros a

sua volta falam, como por exemplo se há alguém de uma determina região junto

com outras de outro local do país a pessoa pode até não ter muito conhecimento

com a norma culta mas, ao ouvir certo alguém de outra região falar conforme seu

dialeto de local automaticamente entende-se que a pessoa não pertence ao local em

que se encontra e também na hora o cérebro passa a ter relances de como seria o

forma  correta  a  se  pronunciar,  ou  até  mesmo  as  pessoas  tendem  a  corrigir

pronunciando como na norma culta deve-se dizer a palavra que foi pronunciada de

maneira diferente da dita.

Este tipo de falta de comunicação ocorre pelo falo de o “Joãozinho” da tira

não conseguiu compreender que professora está lhe corrigindo e não fazendo uma

pergunta a ele, se a professora estivesse explicado a ele que a forma correta a se

falar era conforme ela disse não havia acontecido essa falta de comunicação, até

porque o fato dela ter lhe corrigido não mudou em nada a compreensão do garoto,

pois ele continua a pensar que o que ele disse estar dentro da norma culta.

De acordo com Bagno (2009), o que chamamos de português é um grande

“balaio de gatos”, onde há gatos dos mais diversos tipos: machos, fêmeas, brancos,

pretos,  malhados,  grandes,  pequenos,  adultos,  idosos,  recém-nascidos,  gordos,
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magros, bem nutridos, famintos etc. Cada um desses “gatos” é uma variedade de

português brasileiro, com sua gramática específica, coerente, lógica e fundamental.

Por este motivo é preciso que as escolas e a sociedade abandonem esse

pensamento sobre linguagem padrão e passem a perceber a verdadeira diversidade

linguística que compõem o pais, para melhor desenvolver a linguística nas escolas,

assim se conseguira uma melhor educação. Segundo (Bagno 2009 pág. 21) 

O Brasil é um país subdesenvolvido porque sua população não é uma
raça  “pura”,  mas  sim  o  resultado  de  uma  mistura  –negativas  –de
raças, sendo que duas delas, a negra e a indígena, são “inferiores” à
do branco europeu, por isso nosso “povinho” só pode ser o que é. [...]
Assim uma raça que não é “pura” não poderia falar uma língua “pura”.

Por tanto o Brasil é o país da diversidade linguística, cultural e de raça, então

o preconceito é inaceitável por ter várias pessoas e culturas diferentes.

2.3 Diversidade linguística no Brasil.

2.3.1 Preconceito em Língua Brasileira de Sinais?

Sim, acontece sim e muito da mesma forma que ocorre na linguagem escrita

e oral, a diferença é que nesta forma o preconceito ocorre de forma gestual, pois a

maioria dos seus gestos que usam para comunicar-se vem da maternidade assim

como  a  oralidade,  portanto  para  os  deficientes  auditivos  a  linguagem  gestual

também é de suma importante pois é de suas raízes, até porque algumas das vezes

esses alunos que são deficientes auditivos,  tem pais não portadores de nenhum

grau de deficiência,  portanto eles desenvolvem uma forma de se comunicar com

seus familiares, ai quando o aluno entra em contato com a sociedade ocorre a falta

de  comunicação  pois  a  língua  Brasileiras  de  Sinais  tem sua  gramatica  como  a

linguagem oral e escrita. De acordo com (Lopes, (2007), (apud Souza at al, 2003 )

As lutas  pelo  conhecimento da Língua de Sinais  nas escolas,  pelo
conhecimento da comunidade Surda e pelo fim de práticas oralistas
nos trabalhos com sujeitos Surdos, ocuparam o cenário educacional
com maior expressão acadêmica, social e política, a partir do final da
década de oitenta e início da de noventa.

Por tanto pode-se entender que como a língua de Sinais é a língua natural

dos  surdos  assim  como  a  linguagem  normativa  é  a  língua  natural  dos  ditos

“perfeitos”.
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Segundo  Souza  et  al,  (2002),  Se  uma  relativização  não  acontece,  o

preconceito  linguístico cria  limitações sociais,  e  não físicas,  a  respeito  do Corpo

Surdo; este preconceito surge a partir das interações face a face, construídas com

base no estigma da “deficiência” em relação ao Corpo Surdo e a utilização de sua

Língua própria.  A língua brasileira de Sinais além de sofrerem o preconceito vindo

dos  próprios  surdos,  também sofrem a  desvalorização  perante  a  sociedade dita

“perfeita”,  isto  ocorre  “Desvio  da  normalidade”  (SOUZA et  al,  2002).  Pela a não

aceitação da sociedade, e também por não oferecer recursos necessários para os

Surdos.

A regulamentação da língua aconteceu em 2002, ficando instituído o dia nacional

dos Surdos dia 26 de setembro de cada ano.

2.3.2 Diversidade linguística: no meio cultural do Rio Grande do Sul

  A  dialetologia  é  o  estudo  relativo  dos  dialetos,  linguagem  própria  de

determinadas  regiões.  No  Brasil  existe  uma  grande  variedade  de  dialetos  que

coexiste com a língua portuguesa. Na região sul do país, fica localizado o estado do

Rio Grande do Sul, onde é usado o dialeto gaúcho, também conhecido como “dialeto

guasca”, em outras palavras, é a língua portuguesa usada pelos moradores daquela

região. 

  O  dialeto  gaúcho,  também é  falado  em algumas  regiões  dos  estados  do

Paraná e Santa Catarina, influenciado principalmente pelo italiano e alemão devido a

colonização, e guarani e o espanhol nas proximidades à fronteira como Uruguai. As

diferenças semânticas e lexicais são extremamente numerosas em relação a língua

padrão, o português, o que certamente causa dificuldade dentro de um diálogo entre

duas pessoas que moram no estado do Rio Grande do Sul, entre dois gaúchos.

Nosso país foi influenciado pelas mais diversas culturas e colonizados por outras

tantas esse é o motivo de tamanha diferença de um estado e outro na linguagem

falada. A chegarmos ao sul do Brasil,  mais precisamente no estado gaúcho, nos

deparamos com sotaques típicos da região,  o  uso do pronome “tu”  ao invés de

“você” é o notável porem usado em terceira pessoa: “tu chega, tu vai, tu compra, tu

odeia, tu divide,” entre outros.

As características do dialeto gaúcho são muitas, entre elas, aumentativos e

diminutivos hispânicos, escrita lusitana, pronúncia do “o” e do “e” são feitas como no

espanhol, quando na verdade seriam alteradas para “u” e “i” na língua portuguesa, o
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diminutivo “inho” geralmente é substituído por “ito”, o pronome “lhe” quase sempre é

pronunciado “le”, o “b” flutuam entre a língua espanhola e a língua portuguesa entre

tantas outras características.

No Rio Grande do Sul, houve muitos poetas regionalistas, que produziram

obras de boa qualidade, entre eles Vargas Neto (1903-1977). Além de escritor era

também jornalista. Em suas obras o dialeto gaúcho torna-se bem presente, como na

poesia O Carteiro (1976), “Ao passito desceu pelo lançante... Ao passito a subida ele

começa... Sempre ao passito, vai seguindo adiante...”. O “passito” a que o poeta se

refere, são passos curtos, passos lentos. Segundo o presidente da Confederação

Brasileira de Tradição Gaúcha, Manoelito Savaris,  o que não se entende ou não

existe em um dicionário padrão da língua portuguesa, está no dicionário criado pelos

gaúchos. Trata-se de um guia, um dicionário próprio do “gauches sulista”. 

É portanto através deste “dicionário” gaúcho que faz com que eles não se

sinta tão intimidado ao conversar com outras pessoas de outras regiões, até porque

caso alguém diga que estão falando “errado” eles tem como mostrar que eles não

falam errado somente diferente.

VOCABULARIOS GAUCHO 

ABICHORNADO-Desanimado, cabisbaixo, triste, melancólico.

ABAGUALADO- O cara

ACHEGO- Amparo / Encosto / Proteção

ACOLHERAR- Unir / Juntar

ARRECÉM– Há pouco

ARREGANHO– Brincadeira

ATUCANADO-Preocupado

ARRIADO, SE ARRIAR– Debochado, fazer deboche

ARRANCAR-se– Sair logo, rapidamente. Ex: "te arranca daqui"

BAGUAL–Homem, o cara

BERGAMOTA, VERGAMOTA ou BERGA- Tangerina, Mexerica

Bucha- Difícil

BOMBEAR- Observar

BRUACA- Mulher feia

CAPAZ– Imagina

CAGAÇO– Susto, medo
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CHINELEAR– Humilhar

CAMPEANDO– Procurando

DEITAR O CABELO– Fugir, sair, ir embora

DAR UMA BANDA– Dar uma volta

DAR UM LAÇO– Enrolar, bater em alguém

EM CIMA DO LAÇO- Com pressa, apressado, com pouco tempo

2.3.3 Linguagens Nordestinas

Os  dialetos  nordestinos  são  os  falares  da  língua  portuguesa  usados  nos

estados do nordeste brasileiro, mas é importante saber que não devemos confundir

com sotaques. Sotaque refere-se a características de pronúncia que podem estar

relacionadas a grupos sociais ou regionais distintos (CRYSTAL, 2011).

Segundo a classificação proposto por Antenor Nascentes, esses dialetos da

costa norte,  o dialeto recifense e os dialetos amazônicos, constituem o chamado

português brasileiro setentrional,  em comparação com os variantes do português

falado nos demais estados brasileiros. O dialeto nordestino tem raiz no Recife e em

Pernambuco,  o  estudo  do  dialeto  nordestino  teve  como marco a  obra  de  Mário

Marroquim a língua nordeste (1945.)

É relevante sabermos que o dialeto nordestino é um dos mais falados dessa

região,  com  mais  de  53  milhões  de  falantes,  sofrendo  variações.  Nitidamente

podemos  reconhecer  uma  linguagem  nordestina  pela  sua  fala  ou  sotaque  com

ouvimos  falar,  mas  se  não  tivermos  conhecimentos  da  linguagem  é  impossível

identificar a sua região, pois,  dentro do dialeto nordestino podemos ver  algumas

subdivisões.

O dialeto nordestino e falado em alguns estados como: Pernambuco, Paraíba,

Alagoas, Rio Grande de Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Sergipe, Bahia e Tocantins.

Mesmo havendo semelhanças entre áreas e estados nordestinos cada um tem seu

dialeto próprio de falar.

A  variedade  linguística  pode  ser  percebida  como  um  traço  definidor  da

identidade  do  grupo  e  qualquer  atitude  dirigida  aos  grupos  com  determinada

identidade  pode  ser  uma  reação  às  variedades  usadas  por  esse  grupo  ou  aos

usuários dessa variedade, uma vez que as normas e marcas culturais de um grupo
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se propagam por meio da língua, atualizada na fala de cada indivíduo (AGUILERA,

2008, p. 01).

VOCABULÁRIO NORDESTINO

ABESTADO – Otário, Tolo

ABILOLADO – Doido

ABIROBADO - Maluco.

ABISCOITADO - Maluco, desorientado.

ABUFELAR - Agarrar pela gola, agredir.

ABUTICADO–Pessoa espantada, com os olhos vidrados

ACOITE – Chicote.

ACUNHAR - Chegar junto.

ADULAR - Agradar, bajular. Fazer a vontade de alguém

AFEIÇOADO - Pessoa bem aparentada (bonita, arrumada);

AFOLOZADO – Folgado, arrombado.

AGONIADO - Aflito, afobado, amargurado, angustiado, apressado e indisposto.

AJEGADO - Quem tem pênis grande.

ARROCHADO–Valentão.

ARRUDIAR-Dara volta.

ASSUSTADO - Baile caseiro programado pelos jovens na casa de

um deles; tertúlia.

ATAIAR - Atalhar. Ir por um caminho mais curto

AVEXADO - Apressado.

A região Nordeste sofre muitos preconceitos, dentre estes, o linguístico, que é

manifestado em relação a aspectos condizentes com o falar desta região. O conceito

que se cria, baseado na imagem estereotipada do sertanejo e da seca, é de que

todo  Nordeste  é  sertão,  e  todo  sertão  é  rural  com poucos  e  pequenos  centros

urbanos, onde predomina uma população pobre e de pouca escolaridade, o que não

corresponde  à  realidade,  Assim,  a  própria  mídia  contribui  para  a  formação  do

estereótipo sobre o Nordeste e os nordestinos (RAMOS, 2015)
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É possível encontrar falantes com uma atitude negativa em relação à
própria variedade de fala, quando esta não lhes permite uma ascensão
social, uma melhora econômica ou quando lhes impossibilita circular
por lugares distintos dos seus. Mas não significa que não se valorize a
língua em absoluto ou que não se tenha um mínimo apreço. As línguas
assim, podem ser estimadas por razões que normalmente são sociais,
subjetivas ou afetivas. (LIRA; Hora, [1996], p.1988)

Na citação  acima  Lira;  Hora,  ([1996],  p.  1988)  afirma  que  muitas  vezes  o

falante omite seu dialeto em função social, mais que ainda assim ele pode valorizar

sua língua, ele apenas a usa de forma formal.

Conviver com culturas alheias nem sempre foi fácil,  ainda mais quando se

exige uma comunicação sendo ela  direta ou indiretamente.  E foi  assim desde o

período de descobrimento do Brasil, onde ao pisarem em terras desconhecidas, os

tripulantes  das embarcações depararam com povos nativos  com uma linguagem

indígena, tornando esse dialogo um desafio quase que impossível entre ambos.

Visando um conhecimento acerca dos diversos dialetos presentes no Brasil,

buscamos o entendimento das diversas regiões, sendo elas desde o seu início de

povoação, até as diversas formas de falar dentro de uma comunicação.

Dessa  forma  faz-se  necessário  analisar  a  dialetologia  presente  em  cada

região para que se possa apresentar um campo amplo das variedades linguísticas

presentes, podendo compreender assim a melhor forma de socialização em meio à

comunicação social.

 2.3.4 Dialetologia: Entrando no Espaço da Linguística do Caipira.

O dialeto caipira é um dialeto da língua portuguesa falado pela população do

interior do estado 

De São Paulo, em partes do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e do

Nordeste brasileiro.

Caipira  é  uma  denominação  tipicamente  paulista.  Nascida  da  primeira

miscigenação (misturas de raças) entre o branco e o índio. “kaai” “pira” na língua

indígena significa o que vive afastado, “kaa”- mato, “pir”- corta mata, “pira”- peixe. A

fala  caipira  formou-se a  partir  de  elementos  do tupi  e  das influências  de outras

línguas,  como a  africana  e  a  castelhana,  além das  criações  que  emergiram no

próprio meio caipira e fundamentalmente do português arcaico dos séculos XV e

XVI.
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Tivemos,  até  cerca  de  vinte  e  cinco  a  trinta  anos  atrás  um  dialeto  bem

pronunciado  no  território  da  antiga  província  de  São  Paulo.  O  dialeto  caipira

dominava em absoluto a grande maioria da população e estendia a sua influência a

própria minoria culta. As mesmas pessoas educadas e bem falantes não se podiam

esquivar a essa influência.

Foi o que criou os paulistas, a fama de corromperem o vernáculo com muitos

e feios vícios de linguagens. Quando se tratou no senado do império de criar os

cursos jurídicos no brasil, tendo proposto São Paulo para sede de um deles. Houve

quem  alegasse  contra  isto  o  linguajar  dos  naturais,  que  inconvenientemente

contaminaria os futuros bacharéis, oriundos de diferentes circunscrições do país. 

O processo dialetal iria longe, se as condições do meio não houvesse sofrido

uma série de abalos que partiram os fios à continuidade da sua evolução.

Ao tempo em que o célebre falar paulista reinava sem contraste sensível, o

caipirismo não existia na linguagem, mas em todas as manifestações da nossa vida

provinciana.  De  algumas  décadas  para  cá  entrou  a  transformar-se.  Com  a

substituição do braço escravo pelo assalariado afastou da convivência cotidiana dos

brancos grande parte da população negra, modificando assim um dos fatores da

nossa  diferenciação  dialetal.  Os  genuínos  caipiras,  os  roceiros  ignorantes  e

atrasados, começaram também a ser postos de banda, a ser atirados à margem da

vida  coletiva,  a  ter  uma  interferência  cada  vez  menor  nos  costumes  e  na

organização da nova ordem das coisas. A população cresceu e mesclou-se de novos

elementos.  Construíram-se vias de comunicação por toda parte,  intensificou-se o

comércio, os pequenos centros populosos que viviam isolados passaram a trocar

entre si relações de toda a espécie, e a província entrou por sua vez em contato

permanente com civilização exterior.

Era  impossível  que  o  dialeto  caipira  deixasse  de  sofrer  com tão  grandes

alterações do meio social.  Hoje ele acha-se acentuado em pequenas localidades

que não acompanharam de perto o movimento geral do progresso e subsiste, fora

daí, na boca de pessoas idosas indelevelmente influenciadas pela antiga educação.

Entretanto, certos remanescentes do seu predomínio de outrora ainda flutuam na

linguagem corrente de todo o estado, em luta com outras tendências criadas pelas

novas condições.
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Tabela 1: “Pronuncias”

Fala caipira Norma Culta

“Ocê”, “cê” Você 

“Nóis” Nós 

“Sô’’ Usa-se essa palavra em substituição ao
nome da pessoa com quem fala.

“Butinas” Botas 

“Cuié” Colher 

“Oreia” Orelha

“Fessora” Professora 

“Miór” Melhor

“Zóio” Olhos 

“Animá” Animal

“Carçado” Calçado 

Fonte: Dourado (2018) 

Algumas expressões típicas dos caipiras:

Nesta parte que se fala das expressões típicas dos caipiras, não é somente

eles que falam conforme tabela que seja desenvolvida abaixo, temos também as

pessoas da região do Maranhão eles também falam quase que praticamente igual

aos caipiras, expressando-se de forma diferente que na maioria das vezes é vista

com engraçado, mas que tem o mesmo significado que de qualquer outra região.
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Tabela 2: “Expressões da dicção”

Expressões Normas Cultas

“Baçora” Vassoura

“Nóis tá indo” Nós estamos indo 

“Nóis fumo” Nós fomos 

“Nóis vortemo” Nós voltamos 

Fonte: Dourado (2018)

O considerado “falar errado” nesse caso de fato não é “errado”. Trata-se de

um dialeto. No caso falar caipira, trata-se do dialeto caipira, uma variação dialetal da

língua portuguesa fortemente influenciada pelo nheengatu ou língua geral.  Foi  o

nheengatu  que  de  fato  é  tupi.  O  dialeto  caipira  é  uma  derivação  ou  um

desdobramento do nheengatu.

2.3.5 Linguagem Normativa Amazonês (Amazônia)

A dialetologia Amazônica persiste por vários Estados amazônico também em

Acre, Roraima, Amapá e partes do Pará ou seja, a região Norte do país. 

O  Amazonês  carrega  consigo  uma  bagagem  cultural,  que  une  falácias

indígena  e  portuguesa,  também  a  contribuição  de  uma  linguagem  e  cultura  de

holandeses, africanos, franceses e outros que a torna um tanto inusitada e criativa.

Pode se dizer que entre todos os dialetos citado neste projeto, o mais indagando

como curioso e totalmente diferenciado, é o dialeto Amazonês, não pelo fato de

ser/ter palavras que fogem de uma diversificação comum como de outros estados.

Mas  por  possuir  vocábulos  criativos,  que  em  alguns  casos  são  alvos  de

“encarnação”.

O dialeto Amazonês possui inúmeras palavras, porém o mais curioso é que

entre tantos dialetos,  a  amazofonia se caracteriza como um dialeto que conjuga

mais verbos. O fato de usarmos “Tu” na segunda pessoa, nos aproxima de uma

concordância verbal com pronomes de tratamento de excelente qualidade.  

Exemplo: Tu és; tu chegaste cedo.

Outra característica visível da amazofonia é a substituição de “ao” por “para”

ou “pro”.
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Exemplo: Tu foste pro show sem mim? / Tu foste ao show sem mim?

Tu entregaste o trabalho pro professor? / Tu entregaste o trabalho para o professor?

Não usamos o “que” repetidamente em uma mesma oração.

Exemplo: O que que tem de bom? / O que tem de bom?

O “D” tem som de “DJ” e “T” com som de “TCH”. Também tem o“L” com som
de “LI”.
Exemplo: “família”, “familhia” de forma palatalizado.

Alguns vocábulos são facilmente compreendidos quanto à outros em que a

probabilidade de acerto em deduções, é caso difícil, como pai d'égua que faz parte

de praticamente todas as frases falada por um falante Amazonês. A fonética das

palavras conta com uma limpidez e nitidez o que nos difere de outros sotaques.

O uso constante da dialetologia não nos faz ser errado quando pronunciamos

uma frase de acordo com nossa cultura, usar dialetos regionais é uma riqueza de

linguagem. Não se devem eternizar como preconceito os vários dialetos,  pois “o

preconceito  linguístico  se  baseia  na  crença  de  que  só  existe  uma  única  língua

portuguesa digna deste nome e que seria a língua ensinada nas escolas, explicada

nas gramáticas e catalogadas nos dicionários (...).” (BAGNO 2009)

Cada  região  traz  em  seu  contexto  uma  forte  influência  dos  seus

antepassados, a dialetologia procura estudar essas variações dentro da linguística e

assim compreende-la de uma forma mais abrangente, podendo ser esta entendida e

compreendida. Os diversos falares, sotaques e dialetos, formam uma linguística que

se dividem e tampouco se misturam, gerando assim portas tanto para os estudos

como para os mais diversos preconceitos, onde o sul não interage com o norte nem

com dialeto caipira, mais que de certa forma todos têm um pouco de cada, podendo

haver caipira gaúcho, gaúcho nordestino, caipira nordestino, nordestino gaúcho etc.

O  Brasil  é  marcado  pelas  diferenças,  essas  que  nos  definem  como  um  país

heterogêneo e de portas abertas para outras nações.

2.4 A importância de se trabalhar as variedades linguísticas em sala de aula.

O  estudo  referente  a  diversidade  linguística  não  é  precisamente

responsabilidade do professor de língua portuguesa, este é um papel de todos os

profissionais  da  educação,  é  por  deixar  que  este  papel  seja  precisamente  do
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profissional de língua portuguesa que a diversidade linguista é mal interpretada por

pessoas de origens diferente.  Porque a é importante se trabalhar  as variedades

linguísticas em sala de aula? Sabe-se que é em salas de aula que se aprende a

norma culta e apropria-se a língua materna, no ambiente escola é oferecido aos

alunos instruções para um desenvolvimento social grandíssimo. Assim como é visto

nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio.

O desenvolvimento da competência linguística pelo aluno de Ensino
Médio não está pautado na exclusividade do domínio técnico de uso
da  língua  legitimada  pela  norma  padrão,  mas,  principalmente,  no
saber  utilizar  a  língua em situações  subjetivas  e/ou objetivas  que
exijam grau de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos
de interlocutores - a competência comunicativa vista pelo prisma do
valor  social  e  simbólico  da  atividade  linguística  e  dos  inúmeros
recursos concorrentes.(BRASIL, 1997). 

Ou  seja  o  desenvolvimento  do  educando  ocorre  desde  sua  primeira

comunicação  em  família,  a  escola  serve  de  impulso  para  o  aluno  apropriar-se

gradativamente, “  o ato de educar,  na atualidade, tem se apresentado como um

desafio  aos  educadores,  já  que  o  papel  fundamental  da  educação  no

desenvolvimento das pessoas e das sociedades amplia-se cada vez mais no novo

milênio e aponta para a necessidade de se construir uma escola reflexiva voltada

para a formação de cidadãos, espaço de transformação onde seja permitido a todos

o  acesso  de  conhecimento  socialmente  elaborados  e  reconhecidos  como

necessários ao exercício da cidadania” ( SOUZA, 2002). Uma tarefa que não é fácil,

e que precisa muito de dedicação e comprometimento de cada educador com seus

alunos e a sociedade em si.

 De acordo com Ribeiro; Aquino (2011). “Português é a língua mais difícil do

mundo”,  “Ninguém sabe  português  direito”,  “Brasileiro  fala  tudo  errado”,  “  Estão

assassinando a língua portuguesa”. Mitos como esses são escutados e propagados

diariamente por professores de português, divulgados pela imprensa ou falados por

boa parte das pessoas que coloquem em pauta algum assunto referente à principal

língua empregada no Brasil. Talvez o ponto mais interessante dessas frases seja

que todas elas são articuladas em língua portuguesa, respeitando um complexo e

profundo  conhecimento  gramatical  intuitivo,  muitas  vezes,  inconsciente.  Este

pensamentos dos autores citados acima serve para mostrar que o pensamento das

pessoas em acharem que brasileiros não sabem ou sabem demais falar o português
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serve para mostrar que isso ocorre e ocorreu por conta das confusões entre língua e

a gramatica.

 O estudante deve ter sempre em mente de o fato de ele falar errado não

significa que ele não sabe português, e sim que isso corre pela cultura familiar que

ele foi inserido ao nascer, e que se o estudante tem ciência de que fala diferente

mas  escreve  de  maneira  correta  a  dita  língua  portuguesa  ele  sabe  sim  falar  e

escrever o português a única diferença que sua comunicação é diferente com as

demais regiões e de seu professor, que se comunica de maneira diferente por já ter

se aprimorado perante a linguagem padrão.

2.5 Preconceito Linguístico 

Os primeiros casos de desvalorização da língua começou nos anos sessenta,

foi quando a sociedade começou a desvalorizar as crianças em sala de aula, por

conta da língua materna diminuindo também oportunidades de trabalhos, quando a

sociedade  começou  a  lutar  por  seus  direitos,  então  o  governo  por  medo  deste

movimento  se  expandir  a  uma  repercussão  maior,  resolveu  então  decretar  a

chamada “Medida de Integração Social”, medida está que serviu somente para fazer

com que a população protestante acalmassem, acreditando que suas solicitações

seriam atendidas. Medidas essas que não foram aplicadas, pois até nos dias atuais

acorre e muito não só o preconceito linguístico, como todos os outros tipos.

De acordo com Soares (2002, p.21) apud Scudeler, Ana; Drª Altino, Fabiane

(2014) “Segundo a  lógica  da  teoria  da  deficiência  cultural,  o  déficit  linguístico  é

atribuído à pobreza do contexto linguístico em que vive a criança, particularmente no

ambiente familiar”.  Ou seja segundo a autora citada os cidadãos que tem menos

condições financeiras tendem a ser menos valorizados perante a sociedade em si,

passando assim a sofrer o chamado preconceito, sendo todos os tipo de preconceito

linguístico ou não. Como por exemplo as pessoas que residem em ceras regiões

sobre o preconceito pela forma de falar, de se vestir, e até mesmo de agir perante a

sociedade dita correta.

Essa  diferença  verbal,  que  implica  a  questão  social  por  parte  do
indivíduo  é  a  chamada variação  diastrática,  ela  é  segundo  llari  e
Basso (2006, p.175) “referida às vezes como “português subpadrão”
ou “português sub-standard”, é a variedade de português falada pela
população menos escolarizada”. (Apud SCUDELER 2014)
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Portanto é por estes exemplos de diversidade que a sociedade jamais deverá

impor o ensino rígido da língua padrão principalmente nas escolas, impondo esse

tipo de linguagem, fica visto que a escola está desvalorizando os traços linguísticos

e culturais de cada aluno em sala de aula, ao apresentar ou seja implantar só a

linguagem  padrão  isso  ao  invés  de  ajudar  o  aluno  em  seu  desenvolvimento,

acarretará em gerar uma verdadeira insegurança, e dependendo da situação pela

qual se apresente isso pode fazer com que o estudante sinta-se uma rejeição, que

claro não é e nem pode ser a intenção do educador. “Portanto, se o objetivo das

aulas de Língua Portuguesa é oportunizar o domínio do dialeto padrão isso deve ser

feito, de acordo com Camacho (1984), de modo que não agrave, nem contribua para

situações  de  exclusão  a  que  já  estão  sujeitas  as  pessoas  marginalizadas

socialmente”.  (Scudeler  2014).   De  acordo  com  o  pensamento  dos  autores  a

correção  deve  acontecer  sempre  para  fazer  com  que  aluno  vivencie  com  as

diversidades para a percepção de que pode ocorrer muito a questão da diversidade,

mas que saibam como agir, deixando sempre o aluno ciente de que a linguagem é

algo que não está fixado, que o que ele aprender hoje vai ser para o resto de sua

vida, até porque a linguagem e a escrita passam por mudanças frequentemente. 

Conforme Bagno (2009),  O povo brasileiro tem um caráter multilíngue: por

aqui são faladas mais de 200 línguas diferentes entre línguas indígenas, línguas

trazidas  por  imigrantes  europeus,  africanos  e  asiáticos,  línguas  surgidas  das

situações de contato nas zonas fronteiriças com os países vizinhos, entre outros

falares  remanescentes  das  diversas  línguas  africanas  trazidas  pelas  vítimas  do

sistema escravocrata. É visível que digam que é quase impossível essa variedade

aqui no Brasil, pelo fato de a língua portuguesa ser a mais utilizada, apesar de suas

múltiplas formas de se falar. Pode ocorrer de dizeres como: aqui no Brasil a língua

mais falada é o português, mas parando para pensar será que existe um ser que é

capaz de dizer o português perfeitamente? Existe um ser aqui no Brasil que conheça

todas as línguas e etnias que se encontra no território?. São perguntas que são

quase impossível encontrar alguém que as represente perfeitamente, Bagno (2009,

p.19), afirma que existe uma regra ouro na linguística “só existe língua enquanto

houver seres humanos que a falem”. Afirmativa esta que serve de amostra que o

preconceito linguístico é algo extremamente ridículo e inaceitável. 
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3. METODOLOGIA

3.1 Local da Pesquisa

 A pesquisa  foi  realizada  na  Escola  Estadual  Paulo  Freire,  localizada  no

Município de Marcelândia,  no estado de Mato Grosso com alunos do 1º Ano do

Ensino Médio.

3.2 Tipo de Pesquisa 

Gressler  (2003),  cita  que  a  pesquisa  qualitativa  é  diferente  da  pesquisa

quantitativa,  pois  não  emprega  instrumentos  previsíveis  como  forma  de

procedimento. Este tipo de pesquisa leva em consideração todos os componentes

da situação que envolve as interações e influências de pesquisa.

O foco de atenção do pesquisador está no “significativo” que as pessoas dão

às coisas e à sua vida. E a análise dos dados tendem a seguir um processo indutivo

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 13). Sendo que a pesquisa qualitativa parte de uma

perspectiva mais ampla com objetivos gerais para depois tornar-se mais direta e

com objetivos específicos. Além disse, essa modalidade de pesquisa se tornou mais

favorável, visto que tem uma preocupação em relatar a perspectiva dos participantes

do processo,  por  isso  necessita  utilizar  dados descritivos  para  melhor  captar  as

ações e ideias de cada sujeito. 

O  presente  trabalho  constitui  uma  pesquisa  qualitativa/quantitativa  porque

pondera que em um trabalho de pesquisa de campo desenvolvido em sala de aula

(em educação, portanto) é necessário que se considere a realidade vivenciada pelos

colaboradores; a pesquisa não seria tão relevante se mantivesse apenas os dados

quantitativos. 

Entende-se que o ambiente de sala de aula é altamente dinâmico e, nesses

ambientes, não há como prever os acontecimentos, sendo que as situação novas

acabam por se construir em material constante de pesquisa e observação. Nessas

condições,  parece  ser  mais  adequada  a  adoção  de  trabalho  qualitativo,  que

considere todos esses elementos na constituição final dos resultados em virtude da

análise.

O trabalho etnográfico mostrou-se a ferramenta muito relevante de imersão

no campo considerando que é por meio desse tipo de pesquisa que pesquisador e

colaboradores  interagem  de  maneira  ótima,  o  que  garante  uma  avaliação  mais
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minuciosa daquilo  que se  põe em foco para  a  pesquisa.  André  (2008),  o  termo

etnografia não é aplicado à educação em seu sentido real, são feitas adaptações

das formas utilizadas, com o objetivo de melhorar as pesquisas realizadas. Além dos

instrumentos utilizados o processo de pesquisa (observação,  entrevistas,  análise,

documental) outro elemento que caracteriza um trabalho como do tipo etnográfico é

a pesquisa de campo, pois –neste caso –o pesquisador aproxima-se de pessoas,

situações locais, eventos, mantendo contato direto e prolongado.

A pesquisa inicialmente foi realizada por meio de bibliografias sobre o tema,

para que em seguida se procedesse ao recorte temático que se pretendia, que é a

análise  das práticas  docentes  em língua portuguesa na terceira  série  do  ensino

médio.

O  trabalho  de  levantamento  bibliográfico  tomou  como foco  as  discussões

sobre diversidade linguística e as dificuldades advindas da adoção de uma ou de

outra  variedade  no  mesmo  local.  Foram  pesquisados  diversos  livros,  artigos,

científicos,  monografias,  dissertações  e  teses  que  serviriam  de  base  para  a

construção do material teórico.

Um procedimento de observação não foi escolhido sem um propósito. 

Entende-se que a observação nesse tipo de pesquisa seja algo de suma relevância.

Oliveira  (2010),  descreve que a observação é um método individual  adequado à

pesquisa que se desenvolve em sala de aula, porque torna possível uma análise

descritiva de um determinado objeto de estudo. Ela é, portanto, um instrumento que

proporciona  maior  quantidade  de  detalhes  ao  pesquisador,  pois  baseia-se  na

descrição.

Ao final da observação foi solicitado aos professores que respondessem a um

questionário por meio do qual o professor deveria revelar seu grau de conhecimento

das questões de variação e dos pressupostos da sociolinguística e a maneira como

ele se porta  em sala de aula em face da diversidade linguística.  Escolheu-se a

aplicação de questionários por se entender que está constitui uma maneira bastante

segura de se obterem os dados para a análise.

Foi por meio dos questionários, por exemplo, e das respostas dadas a ele que

se conseguiu constituir uma noção sobre que ideia o docente tem do trabalho que

desenvolve quando o assunto é língua e variação.

Os instrumentos utilizados para a presente pesquisa foram: Observações e

Questionários. Adotou-se tais procedimentos por eles serem comumente utilizados
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durante  as  pesquisas  de  base  qualitativa  e  etnográfica,  evidenciando  assim,  os

métodos mais propícios à investigação sobre o ensino de língua materna.

3.3 Coleta de dados 

Primeiramente foram coletados dados de observação durante às aulas; nesse

momento foram observados todas as ações docentes, o comportamento linguísticos

dos  alunos  e  a  reação  das  docentes  aos  usos  da  língua  que  os  alunos

apresentavam.

No  segundo  momento  foram  aplicados  questionários  aos  docentes,  que

buscava medir a quantidade de informações que cada um tinha sobre diversidade

linguística e de como eles agiam em face da diversidade linguística de sala de aula.

Em  um  terceiro  momento,  aplicou  se  um  questionários  aos  alunos  com

questões objetivas visando investigar se eles tinham conhecimento sobre variação e

se se sentiam intimidados pelo uso que faziam da língua.

3.4 Análise de dados 

Após a coleta de dados por meio da observação e por meio da aplicação de

questionários, os dados foram analisados, tabulados e elaborados os resultados por

meio de texto dissertativos e gráficos e tabelas contendo os dados encontrados na

pesquisa de campo. Em seguida, os mesmos foram discutidos com outros autores.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No gráfico 1, estão apresentados os dados referentes se o aluno entende

tudo que seus colegas falam. Verificou-se que 81% dos alunos responderam que

entendem Facilmente, e 13% responderam que algumas coisas e 6% disseram que

entendem tudo pois sabem se comunicar muito bem. 

A compreensão das pronuncias entre colegas é algo mais fácil, pois mesmo

que cada aluno pertença a uma determina região, com a convivência com os demais

alunos  ou  pessoas  em  algum  local,  faz  com  que  um  passe  a  compreender  a

informação passada. Como por ex: Um aluno que vem do Maranhão e o outro é

Paulista,  lugares  totalmente  distinto,  de  primeiro  momento  seus  contatos

comunicativos  irão  sofrer  algum tipo  de  conflito  na  pronunciação,  então,  com o

passar dos dias vai apropriando-se um ao outro, fazendo com que o diálogo entre

eles fique cada vez mais desenvolvido produtivamente. De fato que vai ocorrer de

alguns  alunos ou conhecidos de outros ambientes não sendo a escola, mesmo com

a convivência dia à dia não conseguir compreender seu colega isto ocorrerá por falta

de  comunicação  direta  entre  as  duas  regiões  ou  crenças.  De  acordo  com

Possenti,1996 apud Ribeiro; Aquino (2011).

Ouvem-se pronúncias  alternativas  de palavras  como  caixa,  peixe,
outro:  a  pronúncia  padrão incluiria  a  semivogal,  a  pronúncia  não
padrão a eliminaria ( caxa, pexe, outro). Mas nunca se ouve alguém
dizer  peto ou jeto  ao invés de  peito e jeito.  Por que será que os
mesmos falantes ora eliminam e ora mantêm a semivogal? Alguém
pode explicar por que o i cai antes de certas consoantes e não diante
de outras? Algém pode explicar por que o u cai antes de t (outro) e o
i não cai no mesmo contexto (peito, jeito)? Certamente, então, o tipo
de semivogal (i ou u) e a consoante seguinte são parte dos fatores
internos relevantes para explicar  esse fato que,  de alguma forma,
todo falante conhece.

Estes  é  um  dos  motivos  pelo  qual  sempre  irá  existir  pessoas  que  se

comunicam  de forma diferente, como citado acima de uma maneira ou de outra os

falantes conhecem a forma dita correta a se expressar, mas a questão de diferenças

na oralidade sai de maneira que é quase que inevitável 
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Gráfico 1. Você entende tudo que seus colegas falam? 

Fonte: Dourado (2018)

No gráfico 2, estão apresentados os dados que comprovam se existe algumas

palavras que você conhece de uma forma e muitos falam de outra forma? 

Verificou-se que 56% dos alunos responderam que sim que tem sim algumas

palavras que eles conhecem de forma diferente, e 44% responderam que não todas

as palavras que conhecem é da mesma forma que os demais  

Na turma 56% das pessoas responderam que sim, que realmente existe

algumas palavras que conhecem de forma diferente que os demais colegas, isso é

algo muito  normal  até  porque o Brasil  é  conhecido como “País  da diversidade”,

mesmo que, por conta dessa diversidade ainda ocorra muitos preconceitos, sendo

eles de qualquer forma. E sobre o fato de conhecer palavras diferentes de os demais

é algo que acontece em qualquer lugar no mundo por conta de culturas e costumes

familiares cada pessoa vem de um certo lugar no mundo, portanto é impossível que

todos se comuniquem da mesma maneira até mesmo as pessoas da mesma região

não tem conhecimentos de todas as palavras iguais. Assim como no ponto de vista

de Ribeiro; Aquino (2011).

Pessoas de ambientes sociais, geográficos e temporais diferentes,
provavelmente vão usar formas diferentes de articular verbalmente
sua língua. Isso se dá porque o linguajar utilizado pelas pessoas em
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sua  totalidade,  nesse  caso  os  brasileiros,  não  é  um  bloco
homogêneo e compacto.  

Ou seja as pessoas não são moldadas a serem perfeitamente iguais, isso não

é  possível  nem  na  forma  de  se  comportar  muito  menos  em  maneiras  de

pensamentos e comunicações se tratando de linguagens.

Gráfico 2. Tem algumas palavras que você conhece de uma forma e muitos falam

de outra forma?

Fonte: Dourado (2018)

No  gráfico  3,  estão  apresentados  os  dados  se  Os  professores  fazem

correções quanto a forma de falar dos alunos. Teve como resultados que 50% dos

alunos responderam que as vezes, 44% responderam que não, quase nunca fazem

essas correções, e 6% disseram que sim sempre ocorre esse tipo de correção.

Conforme o pensamento de Scudeler,  Ana; Drª Altino, Fabiane (2014), “A

preocupação  com  o  ensino  de  língua  portuguesa  nas  escolas  tem  sido  uma

constate, pois percebe-se que nelas têm se apresentado uma visão simplista de que

para  ensinar  a  língua  materna  é  necessário  valorizar  as  regras  prescritivas,

desconsiderando-se a constituição interativa da linguagem.

Essa  insistência  em  ensinar  apenas  a  gramática  normativa  como  único

aspecto da língua traz prejuízos aos alunos, uma vez que eles já chegam à escola

com uma gramática internalizada, processada a partir de suas próprias experiências

linguísticas.  Portanto  de acordo com as respostas dos alunos do 1º  ano “A”  da
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Escola Estadual Paulo Freire, ficou claro que 50% dos encontros em sala de aula, os

professores  procuram  sempre  ajudar  os  alunos,  com  a  intenção  de  que  eles

consigam sempre aprimorar-se com suas linguagens, fazendo com que a linguagem

materna aprimorar-se gradativamente a linguagem padrão.

Gráfico 3. Os professores fazem correções quanto a sua forma de falar?

Fonte: Dourado (2018)

No gráfico 4, estão apresentados os dados se os alunos já sofreram algum
tipo de preconceito por ter falado algo considerado “errado” por alguém. Teve como
resultados que 63% dos entrevistado disseram que somente entre os colegas, 31%
responderam somente com pessoas que não conhecem, e 6% disseram que não
nunca sofreram nenhum tipo de preconceito.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que afirmam:

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às
falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo
educacional  mais amplo de educação para o respeito à diferença.
Para isso, e também para poder ensinar Língua Portuguesa, a escola
precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única forma
‘certa’ de falar – a que se parece com a escrita – e o de que a escrita
é o espelho da fala – e, sendo assim, seria preciso ‘consertar’ a fala
do aluno para evitar que ele escreva errado. (BRASIL 1997, p.26).

Para a apropriação de linguística do aluno o professor não está saindo de sua

forma correta  a se  seguir  que seria  a aplicação da gramatica na integra e sim,

adotando uma forma mais fácil e proveitosa para aplicar a gramatica de modo com

que faça que o aluno se apropria-se sem perceber a inclusão da língua normativa  
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Gráfico 4. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ter falado algo considerado

“errado” por alguém?

Fonte: Dourado (2018)

No gráfico 5, estão apresentados os dados se os alunos se comunicam em

casa  da  mesma  forma  que  se  comunicam  com  os  professore  em  questão  de

oralidade. Teve  como resultados  que 56% disseram que  não,  em cada local  se

comunicam de formas diferentes, e 44% responderam que sim da mesmas forma

em ambos espaços.

Sabemos que mesmo que o aluno tenha o melhor e maior dos conhecimentos

sociais  e  culturais,  é  quase  que  impossível  que  sua  comunicação  em seu  leito

familiar seja da mesma forma em que se comunica como por ex: Com um professor,

um advogado, ou até mesmo com um juiz.  Na maioria das vezes o aluno que muda

sua forma de se comunicar com a família (se tratando de linguagem formal), ele é

mal interpretado diante de seus conterrâneos, pelo simples fato de seus pais ou até

mesmo os avos acharem que o estudante está falando de forma mais formal para

assim desvalorizar seus familiares. Portanto fica claro que sempre o estudante vai

se manifestar de forma que deixem seus entes queridos mais à-vontade com sua

presença, visto de seus diálogos não será como antes, mas também não fará com

que seja o motivo de chacota com os demais parentes.
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Gráfico 5. Como é sua forma de se comunicar em casa? É do mesmo jeito que você

fala com a professora?

Fonte: Dourado (2018)

No gráfico 6, estão apresentados os dados que apresentam, se os alunos

tem vergonha de conversar com alguém. Foi respondido, que 81% disseram que

não tem vergonha com ninguém, 13% disseram que somente com a família que não

têm vergonha,  e  6% responderam que tem vergonha somente na presença dos

professores. 

A percepção  que  é  vista  é  que  alguns  tipos  de  alunos  têm vergonha  de

conversar com pessoas que de certa forma para eles estão em um patamar acima

que os demais como por exemplo um professor, porque os alunos tem vergonha de

se comunicar em frente ao professor? Esta pergunta é fácil de ser respondida isto

ocorre por medo de uma correção da parte do professor e até mesmo de se tornar

motivo de graça com os demais colegas de sala.  De acordo com os PCN’s:

[...]. A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de
fala  utilizar,  considerando  as  características  do  contexto  de
comunicação,  ou  seja,  saber  adequar  o  registro  às  diferentes
situações comunicativas. (BRASIL,1997, p.27)

Portanto, a escola fazendo o seu papel de receptor de identidades culturais

dos alunos e fazendo com que eles entendem que sua forma de se comunicar não e

errado, mas que só precisa de uma apropriação para a normal culta cada aluno

saberá de que forma é mais cabível para a comunicação dependente do ambiente
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inserido,  fazendo  assim  que  o  estudante  não  sinta  vergonha  de  conversar  na

presença de diversos tipos de pessoas ou lugares. 

Gráfico 6. Qual tipo de pessoas você tem vergonha de conversar?

Fonte: Dourado (2018)

De acordo com a pesquisa  realizado na Escola  Estadual  Paulo  Freire  do

Município de Marcelândia – MT, chega-se a percepção que a diversidade linguística

realmente  esta muito  presente nas salas de aulas,  e  que precisam sim de uma

determinada  atenção  e  valorização  para,  principalmente  diminuir  a  questão  de

preconceitos linguísticos presentes na sociedade contemporânea, mesmo sabendo

que os preconceitos que existem não são poucos, mas é com a dedicação de cada

um  e  especifico  que  vamos  tentar  construir  um  ambiente  mais  harmoníaco  e

prazeroso para todos os tipos de classes, raça, crenças e pessoas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta pesquisa, foi adquirido um conhecimento mais amplo ao tema

abordado,  esse  conhecimento  se  deu  através  de  pesquisas  bibliográficas  e

questionário aplicado em campo para alunos, onde foi possível ter uma noção do

que  realmente  imagina  em  questão  a  diversidade  presente  no  âmbito  escolar.

Obtive-se exito na hipótese inicial que na pesquisa foi proposta, onde foi possível

verificar  algumas  das  possíveis  causas  do  grande  numero  de  variedades  e

preconceitos  linguísticos  que  ocorre  na  sociedade  contemporânea,  sendo  as

condições  familiares,  desvalorização  dos  profissionais  da  educação  quanto  a

bagagem  cultural  do  aluno,  e  etc  motivos  que  foi  abordado  no  desenvolver  da

determina pesquisa. 

Verificou-se  a  tamanha  importância  de  se  trabalhar  a  norma  de  forma

cautelosa,  visando  valorizar  as  bagagens  em  que  o  aluno  é  inserido  em  seu

ambiente  familiar.

Pode-se obter como resultado que, a diversidade pode não esta sendo muito

levada em consideração pela sociedade, mas, é uma das maiores problemas do

cotidiano.  Por  ser  um  país  de  diversidades  e  ocorrer  inúmeros  preconceitos,  é

perceptível que esse preconceito não atinge somente as pessoas que passam por

esta desagradável situação, atinge também os familiares e a convivência social do

indivíduo  fando  com que  se  senti  intimidado para  fazer  novas  amizades  ou até

mesmo valorizas as ditas verdadeiras, contudo o indivíduo acaba por isolar-se de

tudo  podendo  assim  até  se  dar  a  uma  doença  psicológica  como  a  depressão.

Deste  modo,  cabe  aos  profissionais  da  educação   e  principalmente  a

sociedade dar mais atenção ao tema aqui abordado, criando programas ou projetos

escolares  para uma maior dedicação destas diversidades em sala de aula, projetos

esses que façam com que todos percebam o quanto cada cultura familiar dos alunos

tem  seus  valores  e  vantagens  que  é  escondida  por  uma  hipocrisia  social.

Concluindo-se então, que a determinada pesquisa aqui apresentada, com um

maior aprofundamento ao tema aqui abordado, sirva de impulso para que através da

mesma seja criado um interesse maior das partes envolvidas, impulsionando assim

as  buscas  por  conhecimentos  para  de  inicio  amenizar  a  situação  em  que  se

encontra no momento. 
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APÊNDICES

QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

1. Você entende tudo que seus colegas falam?
( ) Facilmente;
( ) Consigo entender algumas coisas;
( ) Tenho dificuldades;
( ) Entendo tudo, pois sei falar muito bem;
( ) Só entendo os que moram na mesma rua que eu moro.

2. Tem algumas palavras que você conhece de uma forma e muitos falam de
outra forma?
( ) Sim ( ) Não 
Se SIM. Quais? ________________________________________________.

3. Os professores fazem correções quanto a sua forma de falar ?
Sim ( ) ou Não ( ) ?
( ) Sempre 
( ) As vezes 
( ) Nunca fizeram 
( ) Só quando estou conversando com colegas no intervalo
( ) Quase nunca 

4. Você já  sofreu  algum tipo  de  preconceito  por  ter  falado algo  considerado
“errado” por alguém?
( ) Sempre sofro discriminação 
( ) Só com pessoas que não conheço 
( ) Só entre meus colegas 
( ) Mais com os professores

5. Como é sua forma de se comunicar em casa? É do mesmo jeito que você fala

com a professora? Justifique.

( ) Sim _______________________________________________

( ) Não _______________________________________________

6.  Qual tipo de pessoas você tem vergonha de conversar ?

( ) Professor 

( ) Colegas de sala

( ) Com ninguém 

( ) Só não tenho vergonha da minha família 
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