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o uso da língua na vida e na sociedade. 
Diante disso, pretendemos nesse 
projeto trabalhar com o 2º ano do 
Ensino Médio desmistificando o 
conceito de certo e errado, tentando 
minimizar o preconceito linguístico, 
estimulando os alunos a conhecer e 
usar o dialeto padrão como forma de 
interação social. 
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APRESENTAÇÂO 

Prezados colegas, 

            O presente material didático-pedagógico é parte integrante do 

projeto do Plano de Trabalho do Programa de Desenvolvimento Educacional – 

PDE, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, intitulado como 

Unidade Didática com uma carga horária de 32h aulas.  

           Acreditando que o professor de Língua Portuguesa precisa sempre 

encontrar métodos interessantes e envolventes para que a escola, além de 

ensinar o saber prático, deixe de reproduzir a ideologia dominante é que 

pretende-se, com esta unidade didática, organizar atividades práticas 

relacionadas ao tema proposto no projeto de intervenção pedagógica – Variação 

Linguística –  que traz como título:  Diversidade Linguística: A Variação na Sala 

de Aula que  serão desenvolvidas de acordo com a proposta curricular ligada à 

língua materna e aplicadas para alunos do 2º ano do Ensino Médio, com o intuito 

de que possa ser estendida a toda Rede Pública do Paraná. 

         Percebemos que, tal como a desigualdade social, a diversidade 

linguística não tem sido contemplada pelo sistema de ensino, pois nem sempre 

propõe uma educação  que reconheça as diferenças e influências na língua, 

assim como rege a sociolinguística, que leva em conta o ensino voltado para o 

respeito às experiências dos alunos, bem como às diferenças socioculturais e 

às variedades linguísticas. 

         Cabe a escola promover o combate ao preconceito linguístico  e, 

consequentemente, o processo de exclusão que surge a partir dele. Bortoni-

Ricardo (2004) reconhece isso, afirmando que: 

 

 “[...] Estamos vendo, então, que são fatores históricos, políticos 

e econômicos que conferem prestígios a certos dialetos ou 

variedades regionais e, consequentemente, alimentam rejeição 

e preconceito em relação a outros. Mas sabemos que esse 

preconceito é perverso, não têm fundamentos científicos e tem 



de ser seriamente combatido, começando na escola. [...] 

Lembrem-se de que a pluraridade cultural e a rejeição aos 

preconceitos linguísticos são valores que precisam ser 

cultivados a partir da educação infantil e do ensino 

fundamental” (BORTONI-RICARDO, 2004, p. 34-35).  

 Desde o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares da 

Educação do Estado do Paraná em 2003, observa-se a preocupação de que a 

escola ofereça aos alunos a possibilidade de adaptarem-se às diferentes 

situações de uso da língua, uma vez que ela é viva, ou seja, está em constante 

transformação e seu uso não pode ser limitado e muito menos controlado.  

            De acordo com o documento citado acima: 

“A sociolinguística não classifica as diferentes variantes 

linguísticas como boas ou ruins, melhores ou piores, primitivas 

ou elaboradas, pois constituem sistemas linguísticos eficazes, 

falares que atendem a diferentes propósitos comunicativos, 

dadas as práticas sociais e aos hábitos culturais das 

comunidades.” (DCE, 2008, p. 56) 

Diante disso, as atividades aqui propostas pretendem colaborar para um 

ensino de qualidade, onde se valorize as práticas vivenciadas pelos alunos 

para que a sala de aula não deixe de ser um lugar de interação e comunicação, 

uma vez que a linguagem não deve ser substituída, deve sim, ser adequada a 

situações diversas de uso. 

             Fundamentação Teórica 

           Na década de setenta, com a expansão quantitativa da educação 

escolar, a escola passou por uma transformação, principalmente no que diz 

respeito ao ensino da íngua materna. Uma vez que, passaram a frequentar os 

bancos escolares alunos pertencentes à periferia urbana e rural, portadores de 

um sistema linguístico muito diferente daquele veiculado, até então, no sistema 

escolar. 

Nesse contexto, surgiu no Brasil a ideologia da deficiência cultural que, 

conforme Magda Soares (2002, p.21) “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. 

De acordo com Camacho (2001) o modelo da deficiência considera 

diferenças verbais como desvios da norma culta, que está mais próxima das 

classes mais privilegiadas. 

Essa diferença verbal, que implica a questão social por parte do 

indivíduo é a chamada variação diastrática, ela é segundo Ilari 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”. 

         Sabe-se que o prestígio do chamado português culto acentua as 

desigualdades sociais, mas não há como ignorá-lo, porém se a escola impõe o 

ensino da língua padrão, desconsiderando os traços linguísticos e culturais do 

aluno, pode provocar nele uma sensação de insegurança e, até mesmo, a 

rejeição ao ato de aprender as formas consideradas “prestigiadas” da língua. 

Nas palavras de Botoni-Ricardo: 

 

 “a aprendizagem da norma culta deve significar uma 

ampliação da competência linguística e comunicativa do aluno 

que deverá aprender e empregar uma variedade ou outra de 

acordo com as circunstâncias da situação de fala”. (BORTONI-

RICARDO, 2005, p.26) 

 

 A mesma autora afirma que apesar dos esforços da 

sociolinguística, a educação ainda não deu a atenção merecida aos aspectos 

de variação e que “é possível ensinar a norma padrão a falantes do português 

popular sem criar uma situação conflitiva, desde que seja implementada em 

sala de aula uma pedagogia culturalmente sensível”. ( BORTONI-RICARDO, 

2005, p.206)  



 Portanto, se o objetivo das aulas de Língua Portuguesa é 

oportunizar o domínio do dialeto padrão isso deve ser feito, de acordo com 

Camacho (2001), “de maneira que não contribua para o agravamento ou para a 

simples manutenção das situações de exclusão a que está sujeita a população 

socialmente marginalizada”. 

  Assim, a escola deve assumir o papel de mostrar que existe uma 

norma que é tida como padrão para certas formalidades, porém deve 

evidenciar o respeito às variantes e capacitar os educandos a utilizar essas 

variantes linguísticas em função das diferentes situações.  

 

       Desse modo, tendo em vista a diversidade cultural do Brasil é 

importante que o ensino da língua portuguesa oportunize aos educandos 

compreender o fenômeno chamado de variação linguística, respeitando a 

forma que cada indivíduo tem de se expressar estando ele dentro ou fora do 

ambiente escolar.  

   Diante disso, pretendemos, com as atividades de intervenção 

propostas, trabalhar a língua materna  com os alunos do ensino médio, 

desmistificando o conceito de certo e errado, estabelecendo comparações 

entre as variações linguísticas, instrumentalizando-os para que possam lidar 

com as diferenças sociais e econômicas, por meio da linguagem. 

Tentando, assim, minimizar o preconceito linguístico, disseminando 

novos valores e estimulando esses alunos conhecer e usar o dialeto padrão 

como forma de interação social. 

 

 

 

 



                                          UNIDADE DIDÁTICA 

 

Professor é necessário que as atividades dessa unidade didática sejam aplicadas para 

alunos que tenham conhecimento prévio sobre artigo de opinião, pois ao final será 

solicitado uma produção desse gênero textual. Porém, o foco desse estudo é o 

preconceito diante da variação linguística, portanto o texto argumentativo será apenas 

revisado, antes de solicitado. 

 

                                   1º Momento 

Atividade I 

 Introdução sobre o assunto, variações linguísticas, através de 

slides (nº 01 ao nº 19) apresentados na TV – pendrive ou lousa 

digital. 

 

Professor os slides para atividade I, bem como para atividade II encontram-se 
no Dropbox disponibilizado através do   link:  
https://www.dropbox.com/s/vyzjss48fwhthii/slides%20GTR%202015.pdf?dl=0 

 

 Atividade II 

 Identificação do conhecimento dos alunos sobre o assunto 

abordado através de uma reflexão escrita que encontra-se nos 

slides nº 20 e 21. 

                                                 2º Momento  

Atividade I 

Professor, leia a biografia do autor e apresente, oralmente, o texto a ser estudado 

enfatizando a afirmação abaixo: 



 

Os gramáticos idealizaram a norma padrão e a trataram como modelo, 

enquanto a linguagem popular é alvo de preconceito. 

O texto que vamos ler nos faz refletir sobre nossas atitudes diante do 

falar popular. 

                  NÓIS MUDEMO 

                                                     (Texto parafraseado) 

“O ônibus da Transbrasiliana seguia tranquilo 

pela BR-153, com destino a Porto Nacional. Era abril, 

mês das últimas chuvas. Havia no céu, uma lua 

enorme, pra nenhum amante por defeito. Baixo o 

generoso luar, o verde cerrado era um presépio 

encantador, todo poeta e místico. 

Porém, estava cheio de amargura. O encontro 

que havia tido naquela tarde, aquele jovem sofrido, 

envelhecido precocemente, a dura memorização de 

um fato que parecia tão bobo... Procurei adormecer. 

Não consegui. Percorrendo com meus olhos pela 

paisagem enluarada, que não era nada para mim 

além de fundo de um acontecimento estúpido e 

traumatizante. 

Era o primeiro dia da semana e as aulas 

haviam começado. Escola de periferia, classes 

heterogêneas, retardatários. Entre eles, uma criança 

crescida, quase um rapaz, magro, alto, cabelos 

crespos, desconfiado, um pouco assustado, tímido. 

_ Porque não veio antes? Perguntei ao garoto. 

_ É porque nóis mudemo onti, fessora. Nóis veio da roça. 

A  turma riu. 

_ Não se fala “nóis mudemo”, garoto! Devemos dizer: “Nós mudamos, viu?”. 

_ Viu, fessora! 

Fidêncio Bogo,  

Ex-professor do Centro 

Universitário Luterano de 

Palmas (Ulbra), catarinense a 

mais de vinte anos radicado no 

Tocantins, poeta, contista e 

crítico literário. Ex-membro do 

Conselho Estadual de Educação 

e da Comissão de Implantação 

da Universidade do Tocantins – 

Unitins, e ex-presidente do 

Conselho Municipal de 

Educação de Palmas. Pertence 

às Academias Tocantinense e 

Palmense de Letras. 

 



No intervalo do lanche os colegas zombaram do garoto: Oi, nóis 

mudemo! Até amanhã, nóis mudemo! 

No outro dia, a coisa se repetiu: risos, cochichos, piadas. 

- Bom dia, nóis mudemo! Como vai, nóis mudemo? 

Já em casa, à tarde, o menino conta: 

- Não vô mais pra escola, Pai! 

- Pru quê, meu fio? 

Após escutar o filho, o pai pensou e disse. 

- Meu fio, nun vai deixá a escola pru modi duma bobagem dessa! Não dá bola 

pras gozação da garotada! É assim mesmo na cidade. Depois eles esquece. 

Mas não esqueceram. 

Dei falta do menino na quarta-feira. Ele não foi no resto da semana e 

nem na segunda-feira. Foi quando percebi que nem sabia o nome dele. 

Procurei no diário de classe. O nome era Lúcio. Lúcio Rodrigues Barbosa. 

Encontrei o endereço. Uma tarde fui lá. Era longe, um barraco apertado, um 

dos últimos casebres cobertos de telha de amianto. 

_ Boa tarde, Senhor. Está o Lúcio? 

_ Não, senhora. Ônti ele foi pra casa do meu irmão no Sul do Pará. É fessora, 

ele não aguentou as humilhação da mininada. Eu tentei fazê ele não saí da 

escola, mas não adiantou. Ele tava chateado demais. Bosta de vida! Eu devia 

di té ficado na fazenda côa famia. Nóis não tem veis na cidade. Nóis num sabe 

falá certo. Agora ele tá socado naquele buraco. 

Ó meu Deus! As mãos trêmulas sobre a cabeça baixa. 

Eu não tinha experiência, estava confusa e não sabia o que dizer, 

apenas engoli em seco e me despedi. 

Procurei a diretora e contei o que se passou. 

_ Liga não! Essa gente é assim mesmo. 

            Faz dezessete anos que isso aconteceu e nem me lembrava mais, pelo 

menos eu não. 

Em uma tarde quente, num lugarejo à beira da Belém-Brasília, eu estava 

prestes a pegar o ônibus, quando alguém me chamou. Olhei e vi, um rapaz mal 



vestido, encostado num poste, acenando e sorrindo pra mim, com a barba rala, 

magro, amarelo, curvado, parecia doente. 

_ Quê, moço? 

_ A senhora tá lembrada de mim, fessora? 

Olhei pra ele. Tentei recordar. Vi passar sob minha cabeça os longos 

anos de dedicação ao magistério. Não conseguia lembrar. Um pressentimento 

ruim me invadiu. 

_ Não me lembro, moço. De onde me conhece? Fui sua professora? Qual seu 

nome? 

Fiz tantas perguntas, ele me respondeu arrasando-me: 

_ Eu sou Nóis mudemo, fessora. 

Meu Deus! Tremi. 

_ Sim, moço. Estou me lembrando. Como se chama mesmo? 

_ Lúcio Rodrigues Barbosa. 

_ O que houve com você Lúcio? 

O rapaz desatou a falar, contando-me recordações sofridas. 

_ O que aconteceu? Ah! Fessora. Dizê o que não aconteceu é mais fácil. A 

vida foi dura pra mim. Fui garimpeiro na Serra Pelada, fui bóia fria, trabalhei 

numa fazenda desse tamanhão como escravo durante um tempão. Dormi no 

chão, passei fome, tortura, levei bala quando fugi. Tive tudo quanto é doença. 

Até fui pra cadeia. Nóis da roça, ignorante, as veis fais coisa sem querê fazê. 

Eu num devia tê ido embora da escola, fessora, mas não aguentei as piada dos 

colega. Eu sabia que num ia aprendê fala qui nem eles. Que pode fazê? Até 

hoje não sei. A escola não é feita pra gente que nem eu. 

_ Meu Deus! As falas daquele garoto me deixaram angustiada. Foi muito pra 

mim. Sem conseguir me controlar, comecei a chorar compulsivamente. Como 

pude ser tão idiota e cruel? Abracei o rapaz, ou o que sobrara dele, e ele me 

olhou desconcertado. 

A buzina insistente do ônibus fez o rapaz recuar serenamente. 

_ Chora não, fessora!! A curpa não é da senhora. 

_ Como? A culpa não é minha?  Deus do céu! 



Entrei correndo no ônibus. Os olhos dos passageiros pareciam me 

acusar. O ônibus se foi. Pensei na minha sala de aula, eu era uma homicida a 

caminho do holocausto. 

Hoje sinto raiva da gramática. Eu mudo, tu mudas, ele muda, nós 

mudamos, mudamos, mudaamos, mudaaaamooos... hiper usada, mal usada, 

cansada, ela mata dentro da escola. A gramática faz humilhações com a língua 

materna – a língua aprendida com os pais, irmãos e colegas. Dessa forma, ela 

é o terror dos alunos. Ao contrário de estimular o crescimento, através da 

comunicação, ela reprime e oprime, com a cobrança de inúmeras regrinhas 

idiotas para aquela idade. 

E os Lúcios da vida, os milhões de Lúcios do subúrbio e do interior, 

presos na sala de aula. “Não é assim que se fala, menino!” Como se o 

professor dissesse: Você não sabe nada. Seus pais não sabem nada. Todos 

estão errados, seus irmãos, amigos e vizinhos. Eu sou a certa. Faça como eu! 

Copie-me! Fale como eu! Não seja você! Negue sua origem! Diminua-se! 

Despersonalize-se! Fique onde está! Seja um nada!”. 

“E continue indo sem arma para o matadouro da vida.” 

                                                                                                          Fidêncio Bogo 

 

 

 

Professor, se o objetivo das aulas de Língua Portuguesa é oportunizar o domínio do 

dialeto padrão isso deve ser feito, de acordo com Camacho (2001), “de maneira que 

não contribua para o agravamento ou para a simples manutenção das situações de 

exclusão a que está sujeita a população socialmente marginalizada”. A partir das 

palavras do linguista mencionado acima é que propomos as atividades abaixo  

 

1. “No terceiro parágrafo do texto o narrador assim se refere sobre a 

escola “Escola de periferia, classes heterogêneas, retardatários. Entre 

eles, uma criança crescida, quase um rapaz.” Escreva o  que você entendeu 

sobre esse comentário. 



 

2. Lúcio, aluno mencionado na questão anterior, após ser questionado 

pela professora, justifica as faltas de alguns dias na escola com a frase : “É 

que nóis mudemo onti, fessora. Nóis veio da fazenda.” Essa fala de Lúcio 

provocou  risadinhas da turma. Em sua opinião por que isso aconteceu? 

3.Lúcio foi prontamente corrigido em voz alta pela professora que, 

provavelmente, imaginava estar ensinando o rapaz da melhor forma possível. 

a) Você concorda com a maneira como a professora corrigiu o 

rapaz? Justifique. 

b) Se você fosse a professora agiria da mesma forma? Justifique. 

c) Após alguns dias passando por situações vexatórias, Lúcio tomou 

uma decisão que, sem dúvida, teve grande influência no seu 

futuro. 

 Que decisão foi essa? 

 Na sua opinião, Lúcio teve  motivos  para agir dessa 

maneira? Justifique. 

4. Após perceber que Lúcio não estava mais frequentando a escola, a 

professora foi até a casa do rapaz e ouviu de seu pai o seguinte desabafo: 

“Bosta de vida! Eu divia de tê ficado na fazenda coa famia. Nóis não tem 

veis na cidade. Nóis num sabe falá certo.”   

a) O que você entende por “nóis num sabe falá certo”?  

b) Você concorda com o pai de Lúcio de que eles não têm vez na cidade 

porque “não sabem falar certo”? 

c) Com base nas espécies de variação que estudamos através dos 

slides responda: Que  tipo de variação linguística ocorreu no texto lido? 

d) Lúcio e seu pai têm exclusivamente esse tipo de linguagem porque foi 

assim que aprenderam com seus familiares, amigos e vizinhos. Pode-se dizer 

que possuem uma língua materna? Comente. 



 

e) O que você entende por língua culta? 

 

 

Professor, passe para os alunos a ideia de que colocar-se no lugar do outro pode ser 

bastante interessante. Por isso, peça para eles se imaginarem realmente no lugar de 

Lúcio para responder a próxima pergunta. 

e) Como você se sentiria se estivesse no lugar de Lúcio quando ele foi 

humilhado? Escreva um parágrafo reflexivo sobre o assunto. 

 

Atividade II 

Professor, reflita com os alunos sobre o fato do garoto ter sido excluído justamente 

onde deveriam acolhê-lo e ensiná-lo. Pois, infelizmente, muitas crianças são 

ridicularizadas por demonstrar “não saber”, vemos isso nos inúmeros casos de alunos 

que não perguntam ao professor por medo da reação dos colegas, se sentem 

envergonhados por “não saberem”. Situações como essas só contribuem para 

aumentar os índices de repetência e evasão escolar. Não comente sobre o ECA  até 

que eles tragam as respostas das perguntas abaixo. 

 

 

 

a) Você já ouviu falar do ECA? Faça uma pesquisa sobre o assunto e 

traga um pequeno resumo juntamente com a resposta da próxima 

pergunta. 

b) Será que o ECA poderia ter ajudado para que  vida do “nóis 

mudemo” tivesse tomado outro rumo? Justifique sua resposta 

baseado na pesquisa solicitada na questão anterior. 

 

2º Momento 

 
 



Professor, iniciaremos agora uma análise reflexiva de uma matéria publicada na 

Revista Educação em março de 2003. Explique aos alunos que o autor do texto 

comenta a polêmica sobre o mau exemplo que a fala do ex-presidente poderia 

representar para nossas crianças e jovens. 

                 

                   Agora iremos ler depoimentos de professores, gramáticos e outros 

profissionais que o autor Josué Machado utilizou no corpo de uma matéria que 

ele escreveu para a Revista Educação. 

.   Observe o que pensa cada um dos entrevistados e quais são as justificativas 

que eles usam para suas opiniões.  

     O PORTUGUÊS DE LULA É UM MAU EXEMPLO?                                                                                           

        

a) Falar mal, o caminho da exclusão. 

Aceitar os erros de português, valorizando os usos e costumes orais é 

justificável academicamente – e, no caso brasileiro, tornou-se uma questão da 

esfera politicamente correto desde que Luiz Inácio Lula da Silva virou 

presidente da República, sem deixar de tropeçar em concordâncias 

gramaticais.           

Pega mal – muito mal, aliás – abordar criticamente os deslizes primários de 

Lula na norma culta. Rebatem-se as críticas em considerações sobre o 

preconceito, falta de respeito com o “povo”, insensibilidade social. O problema 

é que, para o cidadão comum, não existe anistia gramatical; o mercado 

profissional e o ambiente educacional não perdoam. Goste-se ou não, para 

prosperar num emprego, o indivíduo é obrigado a falar corretamente, pelo 

menos sem erros vexaminosos; é algo parecido com se vestir adequadamente. 

Já na seleção profissional, os entrevistadores medem o candidato pela 

capacidade de articulação e expressão. É o primeiro quesito eliminatório.  (...) 

 Não falar bem, escorregando em normas básicas, é uma defasagem aos olhos 

de quem    emprega e de quem aprova nos testes escolares. É tão grave, na 



lógica do mercado, quanto não lidar com os códigos culturais e digitais 

contemporâneos.  Faz parte do caminho da exclusão. 

                Gilberto Dimenstein, jornalista e membro do Conselho Editorial da Folha de S.Paulo. 

 b) “Ninguém fala errado, todo mundo fala o idioma usado em sua comunidade. 

Lula usava uma linguagem informal dependendo de seu público. E mudava 

esse nível quando falava para auditórios. Não vai haver mudança no ensino da 

língua com o Lula ou qualquer outro presidente, de maior ou menor bagagem 

intelectual. O Lula, se não atingiu esse conhecimento pela escolaridade, o fez 

pelo contato. Pode-se questionar o conteúdo do que ele fala, não a forma.”       

                               Evanildo Bechara, professor, membro da Academia Brasileira de Letras.  

c) “Lula já cometeu mais deslizes, ainda comete alguns, que professores 

também cometem. FHC, que usava um registro mais formal teria, então, 

influenciado crianças de Norte a Sul do país. Xuxa falava tudo com “x” – mães 

e educadores ficaram preocupados, mas não houve interferência nenhuma. 

Não votei no Lula, não sou do PT, posso falar com tranquilidade. A linguagem é 

algo em constante transformação, não um apanhado de exemplos.”           

 Maria Thereza Fraga Rocco, vice-diretora executiva da Fuvest e professora de português da 

USP.  

d) “O estudante precisa ter uma preocupação muito grande com a maneira 

como ele fala. Acho que depende da empresa. Se for em uma área mais 

rebuscada, talvez houvesse uma certa dificuldade na contratação de alguém 

que fale como Lula. Se for uma empresa de comunicação informal, não há 

problema. Mas ele não seria aceito em qualquer empresa. É diferente do FHC, 

mais formal, mais distante. O Lula é da massa, é um português para o povo.”               

Márcia Regina Hipólito, coordenadora institucional da central de estágios Gelre.  

1. Qual das opiniões acima mais se aproxima da sua? Justifique. 

2. A que gênero pertence o texto de Josué Machado? Como você sabe? 

3. Volte ao título da fala do jornalista Gilberto Dimenstein. O que ele tem 

em comum com o texto “Nóis mudemo”?  

http://meuip.co/


             4. O caminho da exclusão está em falar mal. Dê sua opinião minuciosa 

e bem pensada a respeito dessa afirmativa? 

 

 

             5. Você acredita que o fato de um presidente da república ter uma 

maneira peculiar de fala que o aproxima da língua do povo poderia influenciar 

os jovens a deixar de estudar? Comente. 

Professor, divida a sala em cinco grupos. Você deve sortear um dos trechos acima 

para quatro grupos que deverão se preparar para defender, oralmente, a ideia do 

entrevistado. O quinto grupo deverá escolher uma das opiniões, também dos 

entrevistados, e contestá-la. O ideal seria reservar uma aula apenas para as 

apresentações. 

6. Em grupos vocês vão se preparar para defender ou contestar as opiniões 

dos entrevistados de acordo com as orientações que receberão de seu 

professor. Dê sua opinião, ouça a de seus colegas e registrem o que vão 

apresentar de maneira que as considerações de todos sejam respeitadas. 

O próximo texto continua abordando a fala do ex-presidente Lula, porém 

por outro viés, leia-o para responder as perguntas abaixo: 

Acusado constantemente de cometer “erros”, Lula tem, na verdade, 

se distanciado cada vez mais da fala popular que o consagrou 

[...] “Eu conquistei o direito de andar de cabeça erguida, neste país, com 

muito sacrifício. E não vai ser a elite brasileira que vai fazer eu baixar minha 

cabeça.” A frase inspirou a manchete do jornal  Folha de São Paulo: “Elite não 

me fará baixar a cabeça”. 

Como vemos, ao sintetizar a fala do presidente, a manchete também 

opera sobre ela ao menos três interferências gramaticais. [...] De certo modo, 

portanto, a manchete do jornal “corrigiu” a fala do presidente. 

                                                                 (Revista Discutindo Língua Portuguesa, n. 4) 



1. Quais alterações o jornal fez na fala do ex-presidente? Essas alterações 

são consideradas correções? Justifique. 

2. Leia outro trecho citado na mesma matéria da questão anterior. 

 Em suas brincadeiras , Lula admite que as pessoas têm a expectativa de 

que ele cometa “erros de português” [...]. 

 [...] O fato é que, refletindo sobre sua maneira de falar, Lula procurou 

aproximá-la do padrão, excluindo dela certos traços como o uso de menas e 

de interviu, em outras palavras, Lula levou, sim, as críticas e ironias em 

consideração e, com o tempo, operou “correções gramaticais” em sua 

linguagem. 

                                                                                    BEARZOTI FILHO, Paulo.op.cit. 

 

3. Para você o que são erros de português? 

4. Defina variedade padrão. 

5. Os linguístas defendem que qualquer variedade lingüística é válida desde 

que permita uma comunicação eficiente. Em sua opinião, por que o ex-

presidente se esforçou para dominar também a variedade padrão em sua fala? 

6. A opinião dos linguístas, mencionada na questão anterior, pode ser 

considera uma anistia às regras gramaticais. Em seu meio social existe uma 

anistia gramatical? Comente. 

7. De acordo com a língua padrão como as duas palavras destacadas no 

trecho de Bearzoti Filho devem ser usadas? 

8. A linguagem de Lula é assunto frequente nos veículos de comunicação 

brasileiros. A polêmica a respeito dos “erros” gramaticais cometidos por ele foi 

tema de artigos e editoriais, entre outros.  Kujawisk (2005) fez alguns 

questionamentos sobre a intencionalidade das “fugas” da norma culta nas falas 



do líder petista. A atividade agora é responder alguns desses questionamentos 

que, para fins didáticos, parafraseamos abaixo: 

 Lula fala mesmo a língua do povo ou se apropria dela para 

que o povo o veja como igual? 

 Basta falar “errado” para falar a língua do povo? 

  De acordo com Kujawisk (2005), “o povo estropia a língua 

com inocência, porém a fala estropiada de Lula é tudo, menos (menas) 

inocência”. O que você percebe nessa fala? Argumente.   

 

 

3º Momento 

No mundo em que vivemos, com frequência temos que nos posicionar 

sobre certos assuntos que circulam socialmente. Por exemplo: O português de 

Lula é um mau exemplo? 

Para responder a essa e outras questões, são publicados em jornais, 

revistas e em sites da internet artigos de opinião, nos quais os autores 

expressam seu ponto de vista. 

 Você já leu um artigo de opinião? Procure um em jornais ou revistas e 

traga-o na próxima aula. 

Professor, espera-se, como já foi mencionado no início desse trabalho que os 

alunos já tenham trabalhado com esse gênero e, para o caso de algum aluno 

não trazer o material solicitado, providencie alguns artigos de opinião para na 

próxima aula trabalhar as questões abaixo. 

                Vamos iniciar aula fazendo a leitura silenciosa  dos artigos de opinião 

que vocês trouxeram. Em seguida, baseados no texto lido e para relembrar 

esse gênero textual, respondam as questões abaixo: 

1. Qual o tema do artigo de opinião lido? 



2. Num texto de opinião, o (a) autor (a) normalmente fundamenta seu 

ponto de vista em verdades e opiniões. 

a) Identifique no texto verdades, isto é, dados objetivos que podem ser 

comprovados. 

b) Com que objetivo (o) a autor (a) cita essas verdades? 

3. Num texto de opinião , ideia principal defendida pelo (a) outor (a) precisa 

ser fundamentada com bons argumentos, isto é, com razões ou 

explicações. A ideia principal do texto lido está bem fundamentada? 

Quais são os argumentos básicos que o fundamentam? 

4. Volte ao último parágrafo e verifique se o (a) autor (a) conclui seu ponto 

de vista sobre o assunto. 

5. Observe a organização do texto quanto à estrutura e à exposição das 

ideias. A conclusão é coerente com a ideia e com os argumentos 

apresentados ao longo do texto? Justifique sua resposta. 

6. Observe a linguagem do texto. 

a) Que variedade linguística foi empregada? A formal ou informal? 

b) Considerando-se o tema, o veículo em que o texto foi publicado e o 

perfil do público leitor, pode-se dizer que a escolha dessa variedade 

linguística foi adequada? Por quê? 

7. Agora, todos juntos, relembrem oralmente, quais são as características 

do artigo de opinião. Considerem os seguintes critérios: finalidade do 

gênero, perfil dos interlocutores, suporte ou veículo, tema, estrutura e 

linguagem. 

 

Professor, essa atividade deve ser registrada no quadro negro de acordo com 

as colaborações dos alunos que se manifestarem, elabore um feedback sobre 

as características e solicite que eles registrem em seus cadernos. 

 

8. Para terminarmos nosso estudo sobre variações linguísticas vamos 

elaborar um artigo de opinião com o tema: Variação Linguística; Ensino; 

Preconceito linguístico . Tente argumentar sobre o papel da escola 

diante do preconceito linguístico. Dê ao texto um título que desperte a 

curiosidade do leitor. 

 



Planejamento do texto 

Decida com os colegas e com o professor em que suporte os artigos de 

opinião irão circular. Você podem publicá-los em um grupo da sala no 

facebook ou em um blog coletivo da sala. Se quiserem poderão também 

expô-los no site da escola ou ainda no mural da escola. 

Antes de fazer a versão final do seu artigo e entregar  para o professor, 

releia-o observando: 

 se você se posiciona claramente sobre o tema; 

 se o texto apresenta uma ideia principal que resume seu ponto de 

vista; 

 se a ideia principal é fundamentada com argumentos claros e 

consistentes; 

 se a conclusão retoma e confirma o ponto de vista defendido; 

 se o título do texto é, além de atraente, também coerente com as 

ideias desenvolvidas; 

 se a linguagem está de acordo com a norma  padrão da língua e 

com um grau de formalidade adequado ao público alvo. 
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