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Apresentação

Este livro tem como objetivo geral apresentar, discutir e problematizar o 

conceito de norma linguística  constituído e estabilizado no Brasil. Para 

tanto, o livro se divide em três unidades: a primeira unidade retrata um 

panorama sócio-histórico de constituição da norma do português no Brasil, a 

partir do período colonial até o século XIX. A segunda unidade discute e proble-

matiza o conceito de norma, contextualizando-o em relação a estudos empíricos 

sobre o português culto brasileiro. A terceira unidade, por fim, apresenta uma 

perspectiva pedagógica para o ensino da norma culta do português brasileiro. 

Pretendemos neste material manter um diálogo com temas já abordados em 

outras disciplinas, como História da Língua, Sociolinguística e Metodologia 

do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, buscando um aprofundamento 

teórico e analítico sobre a formação, consolidação e ensino da norma do por-

tuguês escrito e falado no Brasil. 

Cabe ressaltar que não podemos falar de norma linguística sem antes conceber 

que as línguas mudam com o tempo e que, em cada época, normas vernaculares 

e normas cultas competem com normas do passado, como se existissem diferen-

tes normas ou gramáticas em competição em um mesmo período de tempo.  O 

estudo da historicidade das línguas e dos diferentes grupos sociais que as usam é 

crucial para que possamos compreender a dinâmica linguística e a constituição de 

uma dada norma. Como veremos, o conceito de norma é bastante polissêmico e 

polêmico, envolvendo diferentes variáveis e motivações. Uma dessas variáveis é de 

natureza política, pois, se elege uma dada forma de escrever e falar como repre-

sentativa de uma determinada identidade nacional. Contudo, esse gesto produz 

efeitos ideológicos, instaurando, por exemplo, avaliações pejorativas e preconcei-

tuosas sobre os usos linguísticos, como as ideias de “certo e errado” ou “belo e feio”.

A concepção de que as línguas mudam não é novidade nos bancos escolares 

e nas aulas de Língua Portuguesa. Desde o final da década de 1990, os Parâ-

metros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa já registram que 

existem diferentes variedades linguísticas no Brasil e que existe preconceito 

com relação a algumas dessas variedades. Sabemos que as pessoas são identifi-

Conjunto de documentos que 
têm como objetivo subsidiar a 
elaboração do currículo dos 1º e 
2º ciclos do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio. A discussão 
desses documentos ocupará 
grande parte das reflexões tra-
zidas na Unidade C deste livro.



cadas pela forma como falam. No entanto, é comum que seja atribuído estigma 

a determinadas formas variantes da língua, especialmente àquelas usadas por 

falantes que não gozam de prestígio social na comunidade em que vivem.

A língua portuguesa, no Brasil, possui muitas variedades dialetais. Iden-

tificam-se geográfica e socialmente as pessoas pela forma como falam. 

Mas há muitos preconceitos decorrentes do valor social relativo que é 

atribuído aos diferentes modos de falar: é muito comum se considera-

rem as variedades linguísticas de menor prestígio como inferiores ou 

erradas. (BRASIL, 1997, p. 26)

Diante desse cenário, o problema do preconceito deve ser enfrentado, na escola, 

como parte do objetivo mais amplo de educação para o respeito à diferença. O pro-

fessor deve ter conhecimento linguístico para explicitar a seus alunos que certos usos 

variáveis são censurados em certas situações socioculturais. Como percebemos va-

lorações sociais diferentes a respeito da cor da pele, da cor dos olhos, do tipo de estilo 

relacionado a vestimenta e do credo religioso, também percebemos diferentes valo-

res sobre as formas linguísticas utilizadas pelos falantes. Não vamos, por exemplo, fa-

zer uma entrevista de emprego com a mesma roupa que usamos na praia, bem como 

não empregamos as mesmas formas linguísticas nas diferentes ocasiões sociais.

O uso da língua deve ser adequado, portanto, aos diferentes domínios sociais. 

Para Stella Maris Bortoni-Ricardo, no livro Educação em língua materna: a 

sociolinguística na sala de aula,

um domínio social é um espaço físico onde as pessoas interagem assu-

mindo certos papéis sociais. Os papéis sociais são um conjunto de obri-

gações e de direitos definidos por normas socioculturais. Os papéis sociais 

são construídos no próprio processo da interação humana. Quando usa-

mos a linguagem para nos comunicar, também estamos construindo e 

reforçando os papéis sociais próprios de cada domínio. Vejamos alguns 

exemplos. No domínio do lar, as pessoas exercem os papéis sociais de pai, 

mãe, filho, filha, avô, tio, avó, marido, mulher etc. (2004, p. 23).

Em qualquer domínio social encontramos uma gama de variedades no uso da 

língua. Essa variação é, em geral, mais ampla nos domínios sociais da família 



e das atividades de lazer e mais estrita no domínio da escola, da política ou da 

igreja. No primeiro caso usamos geralmente normas vernaculares da língua e 

no segundo caso normas cultas. Para que o aluno possa adequar a sua fala aos 

diferentes domínios sociais, a norma culta deve ter lugar garantido na escola, 

mas não deve ser a única (norma) privilegiada no processo de conhecimento 

linguístico proporcionado pelos professores. Normas vernaculares merecem 

ser debatidas em sala de aula também. Elas refletem, em geral, a heterogenei-

dade linguística adquirida espontaneamente por todos nós, a partir da lín-

gua a que estamos expostos.  Para além das normas vernaculares e cultas que 

ocorrem na sincronia, a escola deve mostrar normas usadas em outras épocas 

para que – através de um conhecimento passivo – os alunos possam ler textos 

antigos, produzidos em sincronias passadas.

Tendo feita essa breve apresentação da proposta do livro, esperamos que as 

leituras e reflexões que vão ser colocadas em debate possam contribuir para 

Para refletir

Vocês já perceberam que milhões de falantes brasileiros “erram” todos 

de uma mesma maneira nos mesmos contextos linguísticos, em dife-

rentes lugares e em diferentes estratos sociais? Já se perguntaram por 

que isso acontece? Uma resposta simples e rápida seria dizer que as 

formas que estão em variação são corretas do ponto de vista linguísti-

co. Os chamados ‘erros’ que cometemos são explicados pelo próprio 

sistema e pelo processo evolutivo da língua, uma vez que a língua é 

um objeto heterogêneo e ordenado passível de estudo científico. O 

estatuto de ‘erro’ dado a algumas formas é uma valoração social: mui-

tas pessoas acham que correto é tudo o que diz respeito às formas 

prescritas pelas gramáticas normativas e errado o que é novo e não 

está prescrito, principalmente quando esse novo está atrelado a valor 

social negativo. O professor precisa levar para a sala de aula reflexões 

sobre esses valores sociais e sobre a heterogeneidade da língua para 

poder garantir o domínio da norma culta ao aluno. Mas esse aprendi-

zado deve ter base científica! 



a formação teórica e crítica do professor de português. Espera-se que o livro 

possa contribuir também para ações pedagógicas mais inclusivas e socialmen-

te coerentes com a realidade linguística brasileira.

As autoras



Unidade A
A constituição da norma
do português brasileiro

Um visitante observa o tríptico Navio Negreiro, por Di Cavalcanti, no 
Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Mechika/Alamy





Introdução

Esta unidade apresentará uma visão sócio-histórica da constituição 
da norma no Brasil. Para tanto, traçará um percurso que se inicia com o 
documento que oficializa a língua portuguesa no Brasil colonial, em 1755. 
Nessa trajetória histórica, serão considerados alguns marcos importantes 
para contextualizar o pano de fundo político e cultural que teria contri-
buído para a formação da norma do português brasileiro, em oposição à 
norma do português europeu. Assim, serão apresentadas, por exemplo, 
algumas polêmicas a respeito da questão da norma no Brasil no século 
XIX, seja em torno da defesa de uma brasilidade da língua, seja em torno 
da defesa do modelo português como padrão. Essas opiniões polarizadas 
sobre a língua portuguesa tiveram motivações políticas e culturais, tendo 
produzido efeitos sobre a constituição e consolidação de uma língua por-
tuguesa brasileira cujas nomeação e descrição tornaram-se alvo de dispu-
tas e debates, fato que se evidencia até os dias de hoje. 

Um exemplo contemporâneo de polêmica em torno da língua é o 
caso envolvendo a publicação do livro didático Por uma Vida Melhor 
(2011), que visibilizou, com fins pedagógicos, a variedade popular do 
português brasileiro. Tal ato motivou um debate que foi amplamente 
publicizado, girando em torno de dois blocos de argumentos: um que 
acusava o livro de “ensinar o português errado” e outro que defendia 
a importância de descrever a realidade sociolinguística do português 
falado no Brasil. Um dossiê com as principais entrevistas a respeito do 
debate foi publicado pelo Ministério da Educação e está disponível para 
consulta. Veremos, nesta unidade, que essas valorações depreciativas, 
preconceituosas e puristas já foram semeadas em polêmicas semelhan-
tes no século XIX. O conhecimento histórico do processo de formação 
do português brasileiro e da sua norma nos ajuda a compreender o nas-
cimento e a perpetuação do preconceito linguístico no Brasil. 

O primeiro capítulo desta unidade apresentará um panorama só-
cio-histórico do Brasil colonial, com fins de explicar a formação e di-
fusão da língua portuguesa no Brasil à luz de acontecimentos variados 
vinculados à política colonial. O segundo capítulo focará os vários fato-

Disponível no sí-
tio <http://portal.
mec.gov.br/index.
php?option=com_
content&id=16649>.



res envolvidos na formação da norma do português brasileiro, especial-
mente na sua modalidade escrita, delimitando-se, para tanto, o século 
XIX e o início do século XX.

Tais temas vinculam-se, portanto, aos seguintes objetivos:

1) Conhecer a trajetória de formação e constituição da língua 
portuguesa no Brasil colonial.

2)  Reconhecer os principais acontecimentos históricos e culturais 
que afetaram a formação da norma do português do Brasil no 
século XIX.

3)  Identificar os discursos antagônicos envolvendo a constituição 
da norma do Português do Brasil (PB).
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Língua portuguesa e 
diversidade linguística no 
Brasil colonial

A língua portuguesa foi oficializada no Brasil pelo Diretório dos 
Índios, documento composto por 95 artigos e publicado em 1755 por 
Mendonça Furtado – irmão do então primeiro ministro de Portugal 
Marquês de Pombal, entre 1750 e 1777, responsável pela gestão dos es-
tados do Grão-Pará e Maranhão. O Diretório tornou-se lei em 1758, 
tendo vigido por 40 anos. Esse documento se enquadrou em uma série 
de iniciativas de reforma que tiveram o iluminismo, o racionalismo e o 
mercantilismo como pano de fundo para as políticas de implantação da 
língua da coroa portuguesa na colônia. Além do Diretório que visava 
fornecer as primeiras diretrizes educacionais oficiais no Brasil, em 28 de 
julho de 1759 foi emitido por D. José I, então rei de Portugal, um alvará 
que estabeleceu o cargo de diretor de ensino, o ensino de Gramática 
Latina e a condução de aulas régias de Grego, Filosofia e de Retórica, 
indicando como referência para o ensino de Língua Portuguesa a Gra-
mática Portuguesa, inspirada no modelo latino de António José dos Reis 
Lobato (BUNZEN, 2011). Outra referência bibliográfica da época que 
visava normatizar o ensino da língua portuguesa foi a obra O Verdadeiro 
Método de Estudar (1746), escrita pelo reformista Luís António Vernei, 
que contemplava dezesseis cartas, dentre as quais, Língua Portuguesa, 
Latim e Línguas Modernas (MACIEL; SHIGUNOV NETO, 2006).

O modelo educacional laico postulado pelo Diretório se contrapôs 
à tradição pedagógica da Companhia de Jesus, que funcionava no Brasil 
colonial desde o século XVI. Com isso, a educação tornou-se um alvo 
de gestão do Estado, e não mais dos religiosos, o que foi ratificado pela 
expulsão dos jesuítas da Colônia. Contudo, sobre a gestão educacional 
no Brasil e na metrópole portuguesa, há que se considerar que a política 
educacional pombalina não funcionou igualmente nos dois países: Em 
Portugal se trata de uma política da nacionalização da educação e no 
Brasil, especificamente, “se pretendia reprimir a expansão do espírito 
nacionalista que começava a aflorar entre a população” (MACIEL; SHI-

O iluminismo diz respeito 
a um movimento filosófico 
europeu que surgiu no sécu-
lo XVI e tinha como objetivo 
definir a razão como a fonte 
do conhecimento, em opo-
sição a uma visão medieval 
e religiosa. Já o racionalismo 
trata-se de uma corrente 
filosófica que busca princí-
pios racionais e lógicos para 
a explicação dos fenômenos 
e fatos. O mercantilismo, por 
sua vez, se refere a práticas 
econômicas europeias mo-
dernas que caracterizaram o 
período econômico colonial 
e antecederam o desenvol-
vimento capitalista.

A Companhia de Jesus foi 
criada em 1534 por Inácio 
de Loyola, tendo como 
objetivo propagar as ideias 
católicas em um período de 
emergência do Protestan-
tismo. Os primeiros jesuítas 
que chegaram ao Brasil, 
em 1549, foram Manuel da 
Nóbrega, Leonardo Nunes, 
João de Azpilcueta Navarro 
e Antônio Pires. A educação 
jesuítica buscava uma for-
mação humanística e cató-
lica centrada nos princípios 
do Ratio Studiorum.

1
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GUNOV NETO, 2006, p. 472). Tal espírito nacionalista poderia instigar 
rebeliões e movimentos de oposição ao império português. Assim, o 
ensino laico operou, sobretudo, a favor da manutenção da ordem e da 
subserviência da colônia brasileira ao controle português.

Conforme mencionado, na época do Diretório havia no Brasil uma 
série de missões jesuíticas que vinham se dedicando à tarefa de evangeli-
zação e gestão dos povos indígenas. Essa tarefa exigia dos missionários o 
conhecimento de línguas indígenas locais com fins de tradução dos textos 
bíblicos para tais línguas. No embalo dessa tarefa evangelizadora, foram 
produzidas gramáticas e dicionários em línguas indígenas com fins de seu 
ensino aos novos missionários cristãos que pregariam junto aos indíge-
nas. Dentre algumas gramáticas produzidas, têm-se:

1) Gramáticas do Tupi: a Arte de grammatica da Lingoa mais usa-
da na costa do Brasil (1595), pelo Padre Anchieta, e a Arte de 
grammatica da lingua brasilica (1621), por Luiz Figueira; 

2) Gramática da língua Quiriri: a Arte de grammatica da lingua 
brasilica da naçam Kiriri (1699), pelo padre Luís Vincencio 
Mamiani; 

3) Gramática da língua africana Quimbundu: a Arte da Língua de 
Angola (1697), por Pedro Dias;

4) Sistematização da língua geral de Mina: A obra nova da língua 
geral de Mina (1731-1741), por Antônio da Costa Peixoto.;

Tais gramáticas seguiam um modelo latino de descrição, com-
partilhando estruturação e metalinguagem comuns, com seções de-
dicadas à dimensão sonora das línguas e à ortografia; à morfologia 
das línguas, com descrições sobre classes e processos de formação de 
palavras; e à morfossintaxe (BATISTA, 2011). O uso de categorias e 
modelos latinos para a descrição das línguas indígenas foi questio-
nado, por exemplo, por Mattoso Câmara Júnior (1965), para quem 
a prática de descrição das línguas indígenas pelo modelo latino teria 

Material disponível na 
biblioteca digital Brasiliana 

USP, em < http://www.
brasiliana.usp.br/bbd/

handle/1918/00059200# 
page/6/mode/1up >

Material disponível na 
biblioteca digital Brasiliana 
USP, em < http://www.bra-

siliana.usp.br/ bbd/hand-
le/1918/ 01278800#page/5/

mode/1up >

Material disponível em 
< https://archive.org/

details/artedalinguade-
an00dias> 

Material disponí-
vel em < http://purl.

pt/16608/3/#/0>



Capítulo  01A constituição da norma do português brasileiro

17

produzido um tupi jesuítico artificial, prescritivista e gramaticalmente 
disciplinarizado para fins missionários.

O Diretório dos Índios era, sobretudo, uma lei que visava à inte-
gração da região do Vale Amazônico ao império português (COELHO, 
2006), mediante uma política colonial de gestão dos povos indígenas em 
função da proteção das fronteiras territoriais portuguesas, face à presen-
ça espanhola. Essa demarcação territorial seguia o princípio uti possi-
detis, conforme o Tratado de Madrid (1750), que postulava que aqueles 
que ocupassem o território seriam os que, de fato, teriam o direito sobre 
ele. Trata-se, com isso, de transformar o indígena em vassalo português, 
com fins estratégicos de proteção do território. Para tanto, o processo de 
conversão do indígena à cultura portuguesa foi perpassado, entre outros 
aspectos, pela imposição da língua da metrópole, conforme se lê no pa-
rágrafo 6 do Diretório, citado a seguir:

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as Nações, que 

conquistaram novos Domínios, introduzir logo nos povos conquistados 

o seu próprio idioma, por ser indisputável, que este é um dos meios 

mais eficazes para desterrar dos Povos rústicos a barbaridade dos seus 

antigos costumes; e ter mostrado a experiência, que ao mesmo passo, 

que se introduz neles o uso da Língua do Príncipe, que os conquistou, se 

lhes radica também o afeto, a veneração, e a obediência ao mesmo Prín-

cipe. Observando pois todas as Nações polidas do Mundo, este pruden-

te, e sólido sistema, nesta Conquista se praticou tanto pelo contrário, 

que só cuidaram os primeiros Conquistadores estabelecer nela o uso da 

Língua, que chamaram geral; invenção verdadeiramente abominável, 

e diabólica, para que privados os Índios de todos aqueles meios, que 

os podiam civilizar, permanecessem na rústica, e bárbara sujeição, em 

que até agora se conservavam. Para desterrar esse perniciosíssimo abu-

so, será um dos principais cuidados dos Diretores, estabelecer nas suas 

respectivas Povoações o uso da Língua Portuguesa, não consentindo 

por modo algum, que os Meninos, e as Meninas, que pertencerem às 

Escolas, e todos aqueles Índios, que forem capazes de instrução nesta 

matéria, usem da língua própria das suas Nações, ou da chamada geral; 

mas unicamente da Portuguesa, na forma, que Sua Majestade tem reco-

Disponível em <http://
www.nacaomestica.org/
diretorio_dos_indios.htm>
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mendado em repetidas ordens, que até agora se não observaram com 

total ruína Espiritual, e Temporal do Estado.

Essa longa citação é bastante ilustrativa da maneira como a impo-
sição da língua portuguesa aos povos indígenas no Brasil servia a uma 
finalidade política de conversão desses sujeitos e de apagamento de sua 
cultura e costumes locais. Trata-se de uma política linguística autoritária 
e impositiva, que se materializa, principalmente, pela via de uma política 
educacional que vai se delineando como interesse da metrópole, conforme 
se lê no documento. Tal política propõe uma diferenciação entre a edu-
cação de meninos e meninas: os primeiros deveriam aprender a doutrina 
Cristã, a leitura e a escrita do português; as meninas, além dessas habili-
dades, deveriam aprender a fiar, fazer renda e costurar. Nota-se, com isso, 
que o ensino de língua portuguesa serviu, entre outros aspectos, a uma 
finalidade política e cultural de lusitanização e construção de uma identi-
dade “civilizada” aos moldes das “escolas das nações civilizadas”. Logo, os 
letramentos, nesse momento, estavam a serviço tanto de interesses mis-
sionários, como de interesses lusitanos, estando ambos interligados.

Importante ainda salientar o papel político do Diretório na produ-
ção de diferenciações sociais, uma vez que o documento estipulava uma 
distinção entre os povos indígenas e os povos africanos, conferindo ape-
nas aos primeiros o estatuto de vassalos. Os africanos, diferentemente, 
tiveram sua condição de escravizados oficializada pelo documento, que 
utilizou a raça como critério de diferenciação e hierarquização, confor-
me se lê no parágrafo 10:

Entre os lastimosos princípios, e perniciosos abusos, de que tem resul-

tado nos Índios o abatimento ponderado, é sem dúvida um deles a in-

justa, e escandalosa introdução de lhes chamarem Negros; querendo 

talvez com a infâmia, e vileza deste nome, persuadir-lhes, que a natureza 

os tinha destinado para escravos dos Brancos, como regularmente se 

imagina a respeito dos Pretos da Costa da África [...]

Instaurou-se, assim, uma diferenciação oficializada entre os indíge-
nas e os africanos negros, renegando a estes o papel de escravizados, su-
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jeitos marginalizados na sociedade. Contudo, há que se considerar que 
tais grupos étnicos eram, também, internamente heterogêneos. Exem-
plificando, entre os escravizados africanos, aqueles que haviam chega-
do recentemente da África e que desconheciam as línguas e costumes 
locais eram chamados de “boçais”; já os escravizados que entendiam o 
português e conheciam os costumes locais eram chamados de “ladinos”; 
e aqueles que haviam nascido no Brasil eram chamados de “crioulos” 
(FAUSTO, 2011). Tais categorizações utilizavam o maior ou menor do-
mínio da língua portuguesa como critério diferenciador e como alvo de 
avaliações e estereótipos, prática que se atualiza em avaliações percebi-
das ainda hoje sobre os usos variados da língua portuguesa.

Apesar de uma política linguística educacional que visava o ensino 
de leitura e escrita aos indígenas, as escolas públicas foram fundamen-
talmente ocupadas por filhos de portugueses. Isso se deu por conta da 
forte imigração de portugueses para o Brasil, impulsionada pelo ciclo do 
ouro – totalizando cerca de 600 mil imigrantes portugueses nos primei-
ros 60 anos do século XVIII. Esse fato teria contribuído para “a forma-
ção de uma classe de elite e, ao redor dela, de elementos marginalizados, 
que não tinham acesso à escola e que tinham conhecimento rudimentar 
da língua portuguesa” (OLIVEIRA, 2009, p. 202). 

A febre do ouro também alimentou o comércio de africanos escravi-
zados trazidos para o Brasil, que teria somado mais de um milhão de pes-
soas. Sobre o tráfico negreiro, a estimativa é de que entre 1550 e 1855 te-
nham sido trazidos para o Brasil cerca de quatro milhões de escravizados 
africanos, oriundos de diferentes regiões, como Guiné e Costa de Mina 
(no século XVI) e Congo e Angola (séculos XVII e XVIII). Os africanos 
trazidos para o Brasil compunham dois grandes grupos étnico-linguísti-
cos – os sudaneses, da África ocidental, e os bantos, da África equatorial 
e tropical (FAUSTO, 2011). Tal aspecto gerou uma grande diversidade de 
línguas africanas em contato entre si, em contato com a língua portuguesa 
e com as línguas indígenas no Brasil.

É importante ressaltar que a Coroa portuguesa ocupou-se de uma 
política de contato interétnico que atravessou três fases: no início da 
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colonização, promoveu o casamento entre portugueses e índias (per-
tencentes a uma hierarquia elevada) como estratégia colonizatória;  em 
um segundo momento, por influência de preceitos religiosos que eram 
refratários à prática da poligamia comum entre os indígenas, mulheres 
portuguesas órfãs e “erradas” foram enviadas para o Brasil para incenti-
var o casamento entre os portugueses; em um terceiro momento, com o 
Diretório dos Índios, tem-se, novamente, uma política que favoreceu o 
casamento interétnico e a mestiçagem (OLIVEIRA, 2009). Tal política, 
evidentemente, produziu efeitos sobre a dinâmica do contato entre as 
línguas e a formação da língua portuguesa, especialmente na modalida-
de oral, fazendo com que a língua portuguesa absorvesse traços linguís-
ticos indígenas e vice-versa.

Conforme notamos, a configuração demográfica do Brasil colônia 
foi diversificada e complexa. Um dos efeitos dessa diversidade foi o sur-
gimento e expansão de uma variedade do português brasileiro para o 
interior do país, especialmente levada adiante pelos africanos e indíge-
nas que aprenderam o português de forma irregular, como sua segunda 
língua. Essa explicação sobre a difusão do português é reforçada por 
Lucchesi, Baxter e Ribeiro na obra O Português Afro-Brasileiro (2009) e 
por Gilberto Freyre na obra Casa Grande e Senzala (1995), conforme as 
respectivas citações a seguir:

O avanço da língua portuguesa no território brasileiro — seja em sua 

variedade nativa, veiculada pelos colonos brasileiros, seja na variedade 

defectiva, falada pelos escravos africanos e seus descendentes crioulos 

—  dá-se primacialmente sobre uma base socioeconômica, com a ex-

pansão das lavouras de açúcar no século XVII e, sobretudo, no século 

XVIII, com o grande ciclo das minas, cujo manancial extraordinário de 

riqueza teve um impacto sobre toda a economia mundial (LUCCHESI, 

BAXTER E RIBEIRO, 2009, p. 48-49).

[...] Escravos fugidos que propagariam entre os indígenas, antes de 

qualquer missionário branco, a língua portuguesa e a religião católica. 

(FREYRE, 1995, p. 451)
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Lucchesi, Baxter e Ribeiro, na obra O Português Afro-Brasileiro 
(2009), defendem uma hipótese explicativa para a formação do portu-
guês no Brasil que, basicamente, se fundamenta na ideia de que o por-
tuguês brasileiro, especialmente a sua variedade popular, resultou de um 
processo fraco de crioulização, entendido como efeito do contato entre 
o português europeu e as línguas africanas a partir da aprendizagem ir-
regular da língua portuguesa pelos africanos. A aprendizagem irregular, 
por essa hipótese, teria sido fruto da aquisição da língua portuguesa como 
segunda língua por pessoas que tinham como língua materna as línguas 
africanas de matriz bantu ou iorubá, cuja estrutura linguística difere da 
estrutura das línguas. Tal processo teria afetado a gramática do português 
brasileiro, motivando, por exemplo, processos de variação em termos de 
concordâncias verbal e nominal, uma vez que a marcação de número, gê-
nero, pessoa, caso, tempo, modo e aspecto nas línguas africanas funciona 
de maneira diferente da marcação na língua portuguesa.

Mais especificamente sobre as concordâncias verbal e nominal, não 
por acaso observamos que grande parte do preconceito linguístico evi-
denciado nas mídias e discursos puristas centra-se nesses fenômenos: 
“a falta de concordância constitui a grande fronteira sociolinguística da 
sociedade brasileira” (LUCCHESI, BAXTER E RIBEIRO, 2009, p.31). 
Diferentemente das concordâncias, o sistema pronominal não é alvo 
reiterado de valorações negativas, muito embora, para alguns estudio-
sos, a variação pronominal do português brasileiro tenha também sido 
motivada pelo contato das línguas no Brasil, conforme propõe Freyre 
(1995, p. 390):

Temos no Brasil dois modos de colocar pronomes, enquanto o portu-

guês só admite um – o ‘modo duro e imperativo’: diga-me, faça-me, 

espere-me. Sem desprezarmos o modo português, criamos um novo, 

inteiramente nosso, caracteristicamente brasileiro: me diga, me faça, me 

espere. Modo bom, doce, de pedido [...] “Faça-me” é o senhor falando; o 

pai; o patriarca; “me dê”, é o escravo, a mulher, o filho, a mucama. Parece-

-nos justo atribuir em grande parte aos escravos, aliados aos meninos 

das casas-grandes, o modo brasileiro de colocar pronomes.

Retomamos como 
exemplo as polêmi-
cas do livro Por uma 
Vida Melhor. A autora, 
Heloísa Ramos, ilustrou 
o uso do português 
popular com as frases 
“Nós pega o peixe”, “Os 
menino pega o peixe”, 
“Mas eu posso falar os 
livro”. Esses exemplos 
foram fortemente criti-
cados por puristas, com 
o argumento de que o 
livro estaria ensinando 
errado o português.
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A hipótese de crioulização mencionada não é compartilhada igual-
mente por todos os linguistas, a exemplo de Scherre e Naro (2007). Em-
bora reconheçam a importância do contato entre as línguas africanas 
e portuguesa no Brasil, os autores defendem que as mudanças sofridas 
pelo português popular no Brasil – especialmente quanto ao processo 
de variação das concordâncias verbal e nominal – não decorrem de um 
processo de crioulização, mas da própria dinâmica histórica da língua 
portuguesa, conforme evidenciado no excerto abaixo:

Nossa conclusão é que o português moderno do Brasil é resultado natural 

da deriva secular inerente na língua trazida por Portugal, indubitavelmen-

te exagerada no Brasil pela exuberância do contato de adultos, falantes 

de línguas das mais diversas origens, e pela nativização desta língua pelas 

comunidades formadas por estes falantes (SCHERRE E NARO, 2007, p. 69).

Não pretendemos, neste livro, assumir um posicionamento a favor 
da hipótese de crioulização ou da deriva secular, mas, tão somente, ex-
plicitar que os estudos sobre as origens do português brasileiro revelam, 
pelo menos, dois percursos sócio-históricos e políticos interligados, 
embora cada qual com suas especificidades e heterogeneidade: um vin-
culado à história das populações indígenas e africanas e outro vinculado 
à presença dos portugueses e seus descendentes no Brasil.

Tendo feita essa apresentação das hipóteses que visam explicar a 
formação do português no Brasil, considera-se que duas grandes varie-
dades linguísticas foram constituídas: o português popular (português 
vernacular ou norma popular) e o português culto. Indícios históricos 
da emergência política de duas variedades linguísticas, ainda no Brasil 
colonial, foram mencionados por Freyre (1995, p. 149):

Ficou-nos, entretanto, dessa primeira dualidade de línguas, a dos se-

nhores e a dos nativos, uma de luxo, oficial, outra popular, para o gasto 

– dualidade que durou seguramente século e meio e que prolongou-

-se depois, com outro caráter, no antagonismo entre a fala dos brancos 

das casas-grandes e a dos negros das senzalas [...] Entre o português 

dos bacharéis, dos padres e dos doutores, quase sempre propensos ao 
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purismo, ao preciosismo e ao classicismo, e o português do povo, do 

ex-escravo, do menino, do analfabeto, do matuto, do sertanejo. O deste 

ainda muito cheio de expressões indígenas, como o do ex-escravo ain-

da quente da influência africana.

Essa polarização entre popular e culto, contudo, não implica uma 
visão dicotômica com dois polos antagônicos. Trata-se, contemporanea-
mente, de considerar uma visão contínua em que numa extremidade tem-
-se o português quilombola e na outra, o português culto urbano. Entre 
elas estariam os dialetos rurais e os falares urbanos não padrão (PETTER; 
OLIVEIRA, 2011). Esquematicamente, teríamos o seguinte contínuo:

Tais variedades retratariam as seguintes comunidades de falantes, 
respectivamente:

Essa forma de representar a realidade linguística e social brasileira 
tem implicações na compreensão do processo sócio-histórico de consti-
tuição e legitimação da norma culta no Brasil, uma vez que os discursos 
sobre a norma são em grande medida elaborados, tomando-se o portu-
guês popular como alvo de rejeição e preconceito, conforme será visto 
no capítulo seguinte.

Português afro-brasileiro → falares regionais → falares urbanos não pa-

drão → falares urbanos cultos. 

Comunidades rurais afro-brasileiras → comunidades rurais → comuni-

dades urbanas populares → comunidades urbanas cultas. 

Para refletir

Apoiando-se comparativamente em exemplos de uso e de avaliação da 

língua portuguesa nos períodos colonial e contemporâneo, reflita sobre 

a existência de um percurso histórico do preconceito linguístico no Brasil. 
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Há que se considerar, ainda, que o Brasil colonial não constituiu uma 
realidade geográfica, política, economicamente homogênea e regular-
mente distribuída, fato que afetou o processo de estratificação da língua 
portuguesa no Brasil. A título de ilustração, os diferentes ciclos econômi-
cos que atravessaram a história brasileira produziram distintas realidades 
sóciodemográficas e geopolíticas, estabelecendo diferentes relações e per-
cursos entre, por exemplo, o campo e a cidade ou entre o norte e o sul. Tal 
aspecto certamente produziu efeitos sobre a dinâmica das línguas, uma 
vez que colocou em contato diferentes línguas (indígenas, africanas e por-
tuguesa) e variedades. Sobre os ciclos econômicos da época colonial que 
teriam motivado deslocamentos populacionais e estratificações sóciode-
mográficas diferenciadas, sucinta e esquematicamente, tem-se:

1) o ciclo da cana-de-açúcar, motivado por interesses de ocupação 
das terras da colônia, concentrou-se, a partir da primeira meta-
de do século XVI e por questões climáticas, em Pernambuco, na 
Bahia, em São Paulo (São Vicente) e no Maranhão. Esse ciclo in-
centivou a primeira leva de comércio de africanos escravizados e 
de escravização de indígenas no Brasil. Nessa época houve as di-
visões de terras em grandes latifúndios monocultores (sesmarias) 
cedidos aos cultivadores. O transporte de cana-de-açúcar era feito 
por rotas percorridas pelo gado, o que fomentava o surgimento de 
localidades e caminhos que ligavam o interior ao litoral.

2) O ciclo do minério (ou do ouro) que se estendeu pelo século 
XVIII, concentrou-se nas regiões de Minas Gerais, São Paulo, 
Mato Grosso e Goiás e motivou uma série de migrações por-
tuguesas e deslocamentos internos em busca do minério. Foi o 
período das bandeiras e dos comércios entre os tropeiros.

3) O ciclo do café fechou o período colonial e adentrou o Brasil 
republicano, atravessando todo o século XIX. Concentrou-se 
principalmente na região do vale do Paraíba (em São Paulo e 
Rio de Janeiro) e no Paraná. Foi o período de urbanização de 
São Paulo e de chegada de imigrantes europeus para substituí-
rem os escravizados nas colheitas de café.
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 A tabela a seguir ilustra, de forma aproximada, a sóciodemogra-
fia do Brasil entre os séculos XVI e XIX:

Tabela 1: Sociodemografia do Brasil entre os séculos XVI e XIX

Por fim, ratificando a tese da polaridade linguística, as práticas lin-
guísticas consideradas letradas no Brasil colonial não foram compar-
tilhadas por toda a população, dada a heterogeneidade social, econô-
mica, geográfica e política já apresentada. Apenas uma pequena elite 
tinha acesso à escolarização e à aprendizagem da leitura e da escrita do 
português. Com isso, o português culto estava reservado aos centros 
urbanos e a uma pequena parcela letrada da população, que compar-
tilhava práticas linguísticas que exigiam o uso da norma padrão. Era o 
caso, até o final do século XVIII, dos centros urbanos como Salvador e 
Rio de Janeiro onde havia uma burocracia administrativa e a presença 
de profissionais liberais letrados, como advogados. 

Assim, a formação da norma do português brasileiro surge como 
uma questão a partir da estabilização de práticas sociais letradas vincu-
ladas a diferentes esferas sociais, como as esferas estatal-legislativa, lite-
rária, pedagógica, jornalística, acadêmica, entre outras. Tais esferas se 
consolidam no Brasil a partir do século XIX – embora tenham existido 
antes de forma mais dispersa e irregular. O século XIX torna-se, então, 
central para se analisar o processo de formação da norma do português 

ETNIA 1583-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1850 1851-1890

Africanos 20% 30% 20% 12% 2%

Negros 
brasileiros

- 20% 21% 19% 13%

Mulatos - 10% 19% 34% 42%

Brancos 
brasileiros

- 5% 10% 17% 24%

Europeus 30% 25% 22% 14% 17%

Índios inte-
grados

50% 10% 8% 4% 2%

Fonte: Mussa (1991, apud MATTOS E SILVA, 2004, p. 35)
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no Brasil, pois se trata do período de consolidação de um Estado so-
berano brasileiro, com suas instituições estatais (reguladas por práticas 
escritas) que dão sustentação a um projeto unificado de Nação. Assim 
como a escrita, a norma surge como uma tecnologia de poder (FOU-
CAULT, 1987), fato que justifica as polêmicas que emergiram no século 
XIX sobre o problema da norma brasileira, conforme será visto no ca-
pítulo seguinte.
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2 Língua portuguesa no Brasil: 
a norma em formação

Cronologicamente, o século XIX foi caracterizado por vários acon-
tecimentos que serão tomados como marcos históricos cruciais para a 
formação de uma norma do português no Brasil, conforme apresenta-
dos e comentados de forma sistematizada a seguir. Serão mencionados 
e discutidos os seguintes temas: os efeitos da chegada da família real ao 
Brasil, os brasileirismos literários, os puristas e defensores da norma 
lusitana, as instâncias divulgadoras da norma, a legislação educacional e 
o surgimento da disciplina de Língua Portuguesa.

2.1 A chegada da família real e a criação de 
instituições brasileiras

Em 1807, fugindo da invasão francesa, a corte portuguesa, sob lide-
rança de D. João, deixou Lisboa. Aportou no Rio de Janeiro em 7 de março 
de 1808, com uma comitiva de 15.000 pessoas, deslocando para a cidade 
fluminense a sede do Império, com sua devida estrutura e aparato burocrá-
tico. O Brasil foi alçado, em 1815, ao status de Reino Unido ao de Portugal 
e Algarve, o que significou que em termos jurídicos o Brasil deixou de ser 
colônia. Tais fatos reconfiguraram as relações sociais, hierarquias e tensões 
em território brasileiro (CARDOSO, 1990). O Rio de Janeiro passou, então, 
por um intenso processo de urbanização, com a criação da imprensa régia 
e de outras instituições, como: Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, Museu 
Real, Teatro Real, Escola Nacional de Belas Artes, Instituto Histórico e Ge-
ográfico Brasileiro e Impressão Régia.

Além disso, missões artísticas, científicas e culturais (francesa, 
alemã, inglesa) foram trazidas ao Brasil com o intuito de registrar e 
produzir um acervo de conhecimentos sobre o país. Um desses ex-
ploradores foi o francês Auguste Saint-Hilaire (1779-1853), que per-
correu e registrou dados de cidades das atuais regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul. Dentre as obras que escreveu estão: Viagem ao Espírito 
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Santo e Rio Doce (1818), Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e 
Minas Gerais (1822), Viagem às nascentes do Rio São Francisco e pela 
província de Goiás (1937),  Viagem a Curitiba e Santa Catarina (1820), 
Viagem pelo distrito dos diamantes e pelo litoral do Brasil (1941), Via-
gem à comarca de Curitiba (1820), Viagem à província de Santa Cata-
rina (1820) e Viagem ao Rio Grande do Sul (1820-1821). Esses escritos 
etnográficos refletem as leituras feitas sobre o Brasil a partir de olhares 
estrangeiros. Saint-Hilaire, por exemplo, registrou também dados lin-
guísticos, conforme o excerto abaixo sobre a língua portuguesa falada 
pelos paulistas (1976, p. 138):

Ao invés de vossemecê, abreviação de vossa mercê, com que se designa 

a segunda pessoa, os camponeses paulistas dizem geralmente mecê. 

Sua pronúncia é surda e arrastada, e eles substituem o ch português 

por ts. Dizem, por exemplo, matso em lugar de macho e atso ao invés 

de acho.

Ainda na primeira metade do século XIX, surgem os primeiros 
cursos superiores no Brasil: a Escola Médico-Cirúrgica, no Hospital 
Militar do Rio de Janeiro, e o curso de Engenharia na Academia Real 
Militar, ambos criados pela carta régia de 1808. As faculdades de Direito 
de Olinda e de São Paulo surgiram em 1826. No embalo da fundação 
das Faculdades de Direito, foram também criadas a Revista da Sociedade 
Filomática (1827) em São Paulo e O Progresso (1846) em Olinda, am-
bas publicações de inspiração nacionalista e conservadora. Ressalta-se 
que o atraso na criação de instituições superiores no Brasil fez com que 
grande parte da formação superior dos brasileiros fosse feita em Portu-
gal, especialmente na Universidade de Coimbra, o que se reflete na defe-
sa da norma lusitana por algumas elites intelectuais brasileiras da época.

 Além das faculdades, outra instituição que desempenhou 
papel importante nos debates sobre a norma da língua portuguesa 
escrita no Brasil foi a Academia Brasileira de Letras (ABL), criada 
em 20 de julho de 1897, sendo Machado de Assis eleito como seu pri-
meiro presidente. O formato dessa instituição foi influenciado pela 
Academia Francesa de Letras, com uma representação de 40 mem-

Material disponível em 
< http://www.brasilia-
na.com.br/brasiliana/

colecao/obras/34/Via-
gem-a-Provincia-de-

-Santa-Catarina-1820>
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bros efetivos, dentre os quais estavam Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, 
José Veríssimo, Visconde de Taunay, Sílvio Romero e Aluísio Aze-
vedo. Como será visto mais adiante, muitos integrantes da ABL de-
fendiam um conservadorismo linguístico, aos moldes da norma lu-
sitana. Um dos papeis da ABL foi a institucionalização da literatura 
considerada brasileira, funcionando como uma instância reguladora 
e legitimadora da literatura e da língua nacionais. A ABL atuou em 
conjunto com a imprensa, com a educação e em atividades culturais 
na divulgação de um padrão linguístico.

Dessa forma, a ABL e a Academia Imperial de Belas Artes (criada 
em 1816) atuaram na criação de um modelo estético escrito e visual, 
conferindo legitimidade “acadêmica” e reputação a certos escritores e 
artistas, e excluindo outros. A ABL, inicialmente de muito prestígio e 
influência cultural, atribuiu a certos estilos literários e variedades lin-
guísticas valores estéticos que os diferenciavam de outros. O estilo lite-
rário da ABL priorizava, em geral:

uma escrita empolada, de natureza classicizante, via de regra encomi-

ástica e/ou edificante, quase sempre parnasiana; de um ponto de vista 

da construção literária e de sua recepção, privilegiava-se a literatura bur-

guesa e elitista, em franca oposição a uma vertente popular, massifica-

da, da expressão artística (SILVA, 2007, p. 72).

Tais valorações atuaram como reguladoras das normas literária e 
linguística, e os escritores bem conceituados pela ABL se tornaram refe-
rências para a norma da língua portuguesa, sendo que muitos deles são, 
ainda hoje, mencionados pelas gramáticas normativas como padrão de 
correção e beleza. O prestígio, o poder e a intervenção na cena cultural 
do país duraram apenas os primeiros 20 anos da ABL, que se tornou 
alvo de críticas e perdeu sua força de influenciar o cenário cultural.
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2.2 Os brasileirismos literários

Em termos gerais, a literatura romântica brasileira reflete o mo-
mento de construção de sentimentos nacionalistas que se apoiariam, 
inicialmente, na figura mítica do indígena. No embalo da construção 
de uma brasilidade, alguns autores de grande destaque da época foram 
Gonçalves Dias, José de Alencar e Joaquim Norberto Souza e Silva. 
Embora esses autores tenham defendido a brasilidade da língua por-
tuguesa, há que se considerar que as primeiras menções aos brasilei-
rismos remetem a Gregório de Matos e a Antonio de Moares Silva, em 
seu Diccionario da lingua portugueza (1789), e aos escritos de Viscon-
de de Pedra Branca publicados no Atlas Etnográfico do Globo (1824-
1825) (LEITE, 1969).

Gonçalves Dias (1823-1864), representante da primeira corren-
te do romantismo brasileiro, foi um dos defensores e propagadores de 
um imaginário nacional calcado na figura mítica e heroica do indígena, 
tendo sido considerado um dos principais construtores de uma identi-
dade literária do Brasil. Seu posicionamento era fortemente motivado 
por uma política imperial em busca da construção de uma identidade 
nacional fundamentada no índio. Com esse intuito, publicou, por in-
centivo de D. Pedro II, o Dicionário da língua tupi chamada língua geral 
dos indígenas do Brasil (1858). Essa foi, conforme já mencionado, uma 
época em que uma série de missões europeias desembarcaram no Brasil 
com a intenção de retratar o país. A título de exemplo, o posicionamen-
to de Gonçalves Dias em defesa de uma língua nacional foi revelado 
em carta endereçada ao Dr. Pedro Nunes Leal: “A minha opinião é que 
ainda, sem o querer, havemos de modificar altamente o Português (...). 
E que enfim o que é brasileiro é brasileiro, e que a cuia virá a ser tão 
clássico como porcelana, ainda que não a achem bonita.” (DIAS, 1921, 
p. 131; grifo do autor).

 Outro autor, José de Alencar (1829-1877), foi considerado o pai 
do romantismo literário brasileiro e o criador da “língua brasileira”. 
Foi, inclusive, criticado por não conhecer a língua portuguesa, em um 
momento histórico em que literatos de espírito lusitano não aceitavam 
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as brasilidades linguísticas reivindicadas por certos escritores naciona-
listas, como mostra o posicionamento do escritor português Pinheiro 
Chagas a respeito do estilo brasileiro (1867 apud CHAVES DE MELO, 
1972, p. 11): 

o defeito que vejo em todos os livros brasileiros, e contra o qual não 

cessarei de bradar intrèpidamente, é a falta de correção da linguagem 

portuguesa, ou antes a mania de tornar brasileiro uma língua diferente 

do velho português, por meio de neologismos arrojados e injustificá-

veis, e de insubordinações gramaticais [...]

José de Alencar respondeu pontualmente a todas as críticas feitas 
à língua brasileira que usava para redigir seus textos literários, se pau-
tando no seguinte argumento político: “Nós, os escritores nacionais, se 
quisermos ser entendidos de nosso povo, havemos de falar-lhes em sua 
língua” (ALENCAR, 1962, O Nosso Cancioneiro). Dentre os defensores 
de Alencar está Machado de Assis, que validava o seu conhecimento 
linguístico e a opção de José de Alencar pelo nacionalismo da língua. 

Dentre os itens linguísticos usados pelo escritor romântico que 
foram tomados como alvos de críticas estão o uso de léxico específico 
(tupinismos e brasileirismos), de expressões literárias, de regências e de 
colocação pronominal, entre outros. Para ilustrar, toma-se o caso de co-
locação pronominal utilizada por Alencar nas obras Iracema, Guarani 
e Ubirajara (CHAVES DE MELO, 1972), aspecto que será discutido na 
Unidade B do presente livro: 

•	 Uso considerado canônico: vinha alongando-se; não pode mais 
separar-se; quer erguer-se; não te quero ver triste; queres que te 
ela deixe morrer! (Iracema).

•	 Uso considerado não canônico: fez-se na cabana tão grande si-
lêncio que ouvia-se pulsar o sangue (Iracema); Está me parecen-
do (Guarani); ele viu a luz das janelas se refletir defronte (Guara-
ni); vai te esperar na porta da cabana (Guarani); ia se tornando 
séria (Guarani); que roubou-lhe o companheiro (Ubirajara).
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•	 Uso proclítico ao particípio passado do pronome-objeto: Ti-
nha-se iludido; [...] tinha de repente lhe parecido uma ferida 
(Guarani).

•	 Ausência de pronome objeto em verbos reflexivos: os guerreiros 
precipitaram; recolheu em seu pudor; [a esposa] reclinou ao peito 
dele (Iracema).

Além do uso pronominal, algumas formas usadas por Alencar in-
cluem também:

•	 Uso do artigo com o superlativo absoluto: O seu trajo era do 
gôsto o mais mimoso (Guarani).

•	 Uso da expressão “durante que”: Durante que esta breve cena se 
passava no meio da esplanada [...] (Guarani).  

•	 Uso da expressão “preferir do que”: Prefiro estar onde estou do 
que por aí (Guarani).

Embora Alencar tenha sido considerado o inventor da “língua 
brasileira”, Chaves de Melo (1972) avalia as construções usadas pelo es-
critor nacionalista como de natureza estilística ao invés de estrutural. 
Pautando-se na distinção saussuriana de langue (sistema) e parole (fala 
individual), Chaves de Melo considera que Alencar e os demais escri-
tores nacionalistas utilizavam a língua (sistema) portuguesa com estilo 
(manifestação) brasileiro. Contudo, é importante frisar que esse posi-
cionamento em relação à língua do Brasil não é unânime entre outros 
estudiosos da língua falada e escrita no Brasil, que defendem uma bra-
silidade do sistema linguístico e não apenas da sua dimensão estilística.

Joaquim Norberto de Souza Silva (1820-1891) foi outro defensor do 
nacionalismo e brasileirismo literários. Publicou na revista Guanabara o 
texto A Língua Brasileira (1855, p. 99-), em que se posicionava a favor de 
uma língua brasileira, conforme mostram alguns excertos a seguir.

Texto disponível em < 
http://www.coresmarca-
sefalas.pro.br/adm/ane-

xos/14032008171125.
pdf> 
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Ora o que se tem dado com a literatura é o que ainda se não deu com 

a língua, porque ainda ninguém se lembrou que não é ela perfeitamen-

te [peq. trecho ilegível] à língua portuguesa, e que estando no mesmo 

caso que a nossa literatura, erro é chamá-la ainda portuguesa.

[...] ao menos cá de mim para mim tenho, que quando disser língua por-

tuguesa, entenderão por tal o idioma de que se usa na velha metrópole, 

e quando disser língua brasileira, tomarão por tal a que falamos, que é 

quase aquela mesma, mas com muitas mudanças.

[...]

‘É uma espécie de patoá’, dizem os portugueses. Não importa! Todas as 

suas denguices lhe caem bem e dão à língua brasileira um não-sei-quê 

que seduz mais o ouvido que a pura língua de Camões. 

Além dos textos sobre os escritores representantes do romantismo 
literário brasileiro, um outro texto emblemático da defesa da brasilidade 
da língua é A língua portuguesa no Brasil (1907), escrito por José Verís-
simo. O autor não é tão radical como Souza e Silva na defesa de uma 
língua brasileira, preferindo nomear a nossa língua como língua portu-
guesa no Brasil ao invés de língua brasileira. Trata-se de distintas formas 
de nomeação que revelam posicionamentos teóricos e políticos diferen-
ciados. Veríssimo (apud PINTO, 1978, p. 253-254) defende a natureza 
heterogênea e variável da língua, sensível a mudanças sócio-históricas 
e geográficas, conforme se lê em: “Pura irracionalidade seria, portanto, 
pretender que o brasileiro, o norte-americano ou o hispano-americano 
falassem e escrevessem a língua clássica do seu país de origem”. Contu-
do, mantém-se fiel a um certo padrão de cultura da língua da metrópole:

[...] há nela [na língua portuguesa] uma virtude ou propriedade chama-

da índole, que tem ao menos a fixidez aparente das estrelas que preten-

demos fixas [...] a sua índole é que é preciso respeitar, para lhe assegurar 

a compostura e a regularidade, indispensáveis a uma língua que se pre-

sume respeitar.
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Outros autores também se pronunciaram sobre a natureza mu-
tável da língua portuguesa, embora sem o mesmo vigor nacionalista, 
como: Machado de Assis, no texto Instituto de Nacionalidade – a Língua 
(1873), Couto de Magalhães, em Nomenclatura dos deuses tupis (1876), 
Pereira da Silva, em A nacionalidade da língua (1880), Araripe, em Estilo 
tropical, A fórmula do naturalismo brasileiro (1888) e Sílvio Romero, em 
Transformações da língua portuguesa na América (1888), entre outros.

2.3 Os puristas e os defensores da norma 
lusitana

A cisão que se percebe hoje entre as variedades linguísticas popu-
lares, a norma padrão e a norma culta surge no século XIX com a for-
mação de uma elite letrada brasileira. As práticas linguísticas letradas 
passam a formalizar as relações burocráticas do Estado brasileiro, que se 
encontra nesse mesmo século em processo de formação e consolidação. 
Assim, avaliações pejorativas e estereótipos sobre os usos linguísticos 
surgem a partir de relações sociais e políticas complexas. Tais relações 
se manifestam nas polêmicas envolvendo, por um lado, os defensores do 
vernáculo e, por outro, os promotores da norma lusitana como padrão 
de correção da língua portuguesa no Brasil. Os discursos puristas cir-
culavam por diferentes suportes, sendo que jornais e revistas da época 
veiculavam discursos panfletários em defesa de um padrão de correção 

Para refletir

Apoiando-se em alguns textos publicados em defesa da brasilidade 

da língua portuguesa, de que forma o posicionamento apresentado 

nesses escritos reflete uma atitude política em relação ao surgimen-

to do Brasil enquanto Estado Nacional? Em que medida tais avalia-

ções ainda ressoam em discursos e representações contemporâneas 

sobre o português falado e escrito no Brasil? Exemplifique com algu-

mas situações atuais. 
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linguística, conforme se percebe no excerto a seguir, publicado no Diá-
rio de Notícias do Rio de Janeiro, em 1885.

Outro exemplo de defesa do purismo linguístico pode ser visto em 
algumas polêmicas, conforme já mencionado, em torno da norma escri-
ta no Brasil. Basicamente, duas posições antagônicas estavam em jogo: 
de um lado estavam os defensores do vernáculo brasileiro, ou da língua 
brasileira, conforme visto na seção anterior; de outro lado estavam os 
puristas, defensores de uma norma portuguesa como padrão a ser usa-
do em práticas escritas brasileiras.  Alguns defensores da norma lusitana 

Diário de Notícias, RJ, 15 de julho de 1885.

Os gallicismos

Um brado contra a invasão

Occorre-nos chamar a attenção dos que se interessam por essas 

cousas, para o errado modo por que muitos empregam no próprio 

idioma certos nomes de cidades da Europa, nomes que têm corres-

pondentes, alias, preferiveis, quando mais não fosse senão pela sua 

euphonia, na língua portugueza.

[...]

Fôra para desejar que os que tem voto na matéria fixassem as regras 

por que nos devêssemos guiar no intricado dedalo das difficuldades 

de todo genero, que oferece o estudo de nossa formosissima língua; 

a nós, os menos versados em taes conhecimentos, competia obede-

cer às decisões e julgados dos legisladores competentes.

Quando, porém, raiará este dia?

F. De M.”

Texto disponível para pesquisa em < http://memoria.bn.br/hdb/

periodico.aspx>
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incluíam o jurista Rui Barbosa (1849-1923) – principal redator da cons-
tituição de 1891 – , o jurista e jornalista Joaquim Nabuco (1849-1910) e 
o jornalista e poeta Olavo Bilac (1865-1918), sendo que os três ajudaram 
a fundar a ABL. Os excertos a seguir revelam o tom conservador e pu-
rista de suas opiniões:

Depois então que se inventou, apadrinhado com o nome insigne 

de Alencar e outros menores, “o dialeto brasileiro”, todas as mazelas 

e corrupções do idioma que nossos pais nos herdaram cabem na 

indulgência plenária dessa forma de relaxação e do desprezo da gra-

mática e do gosto. Aquela “famosa maneira de escrever”, que delei-

tava os nossos maiores, passou a ser, para a orelha destes seus tristes 

descendentes, o tipo da inelegância e obscuridade (BARBOSA, 1904 

apud PINTO, 1978, p. 385)

Aproveitando esta feliz ocasião, peço especialmente o vosso amor e o 

vosso cuidado para um dos fins da nossa Liga de Defesa Nacional: “pro-

mover o ensino da língua pátria nas escolas estrangeiras e a criação de 

escolas primárias nossas, nos núcleos coloniais [...] O povo, depositário, 

conservador e reformador da língua nacional, é o verdadeiro exército da 

sua defesa: mas a organização das forças protetoras depende de nós: 

artífices da palavra, devemos ser os primeiros defensores, a guarnição 

das fronteiras da nossa literatura, que é toda a nossa civilização (BILAC, 

1916, apud PINTO, 1978, p. 370). 

O primeiro excerto é um recorte do texto A correção vernácula 
(1904), assinado por Rui Barbosa. Nota-se, claramente, um posiciona-
mento crítico em relação à defesa da brasilidade linguística de autores 
nacionais, como José de Alencar. Rui Barbosa foi, também, um dos ju-
ristas responsáveis pela revisão do Código Civil em 1902. Ocorre que 
a revisão do texto ficou a cargo do professor de Rui Barbosa, Ernesto 
Carneiro Ribeiro, que defendeu, em oposição ao conservadorismo do 
aluno, a normatização de aspectos linguísticos considerados brasilei-
ros. Tal defesa tomou a proporção de uma grande polêmica, que foi 
publicada em A Redacção do Projecto do Codigo Civil e a Replica do Dr. 
Ruy Barbosa pelo Dr. Ernesto Carneiro Ribeiro - lente jubilado do go-
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vernador da Bahia (1905). Dentre os elementos linguísticos tomados 
como alvo do debate estavam: vícios de linguagem, cacofonia, arcaís-
mos, estrangeirismos, galicismos, neologismos e aspectos morfossin-
táticos (colocação pronominal, estruturação sintática e regência). 

O segundo excerto, intitulado A Língua Portuguesa, foi escrito pelo 
poeta e jornalista Olavo Bilac, que foi também autor da famosa poesia 
de elogio da lusitanidade e latinidade da língua portuguesa:

Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura. 

Tuba de alto clangor, lira singela, 

Que tens o trom e o silvo da procela, 

E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 

De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

em que da voz materna ouvi: “meu filho!”, 

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho!

Paralelamente aos discursos em defesa de um padrão de correção, 
no âmbito dos usos linguísticos, Pagotto (1998) revela que ocorreu uma 
alteração do uso da norma no Brasil em um período de 60 anos. O au-
tor analisou comparativamente a norma utilizada nas Constituições do 
império (1824) e da república (1891) e identificou que a Constituição 
da república tendia a se aproximar mais de um padrão lusitano do que a 
Constituição do império, conforme ilustrado pelos fenômenos linguís-
ticos no quadro a seguir.
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Esses fenômenos revelam uma tendência de mudança da norma 
escrita em direção a uma lusitanização, ao invés de um abrasileiramen-
to. Tal fato, contudo, é curioso, uma vez que a república sinalizou para 
uma maior independência e autonomia política do Brasil em relação 
ao império. Segundo Pagotto (1998), a tendência ao uso da norma 
lusitana estaria vinculada aos interesses eurocêntricos e racistas da eli-
te brasileira. Essa política criticava fortemente os usos ditos “vulgos” 
do português por uma população que se constituía miscigenada ou 
de origem africana (FARACO, 2001). Contudo, considerando que o 
sistema linguístico é mutável e resistente às amarras conservadoras, a 
norma do português brasileiro passou, e ainda passa, por processos de 
variação e mudança linguística que, cada vez mais, a distanciaram da 
norma lusitana, conforme será visto com mais detalhes na Unidade B.

Desse modo, depreende-se dos discursos puristas e vernaculares 
do século XIX a menção a três variedades linguísticas: uma apoiada na 
norma lusitana, outra na norma culta brasileira e uma terceira norma, 
a vernacular, que era vista de forma preconceituosa pelas elites letradas. 
Seguem exemplos que ilustram as valorações depreciativas sobre a va-
riedade linguística vernacular falada pelos descendentes de africanos ou 
pelos grupos mestiços ou iletrados:

Sem identidade de língua, de usos e de religião entre si, só a cor e o 

infortúnio vinha a unir estes infelizes, comunicando-se na língua do co-

lono, estrangeira a todos, e por isso sempre por eles cada vez mais es-

tropiada, em detrimento até da educação da mocidade, que, havendo 

começado por aprender com eles a falar erradamente tinha depois mais 

trabalho para se desavezar de muitas locuções viciosas (VARNHAGEN, 

1854-1857 apud LIMA, 2008, p. 235).

Constituição do império (1824) Constituição da república (1891)

Uso de próclise (incluindo início de sentença) Uso predominantemente de ênclise

Uso de aonde Uso de onde

Presença de duas sentenças relativas cortadoras Sem ocorrências

Uso de todo o para quantificação universal Uso de todo para quantificação universal
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Por negação, incapacidade ou enfim por amor de sua língua ou dialeto 

selvagem, mas pátrio, o rancoroso escravo, apesar de trazido ao Brasil há 

cerca de vinte anos, exprimia-se mal e deformemente em português, in-

troduzindo muitas vezes na sua agreste conversação juras e frases africa-

nas. O leitor deve ser poupado à interpretação dessa algaravia bárbara. 

(MACEDO, 1869 apud LIMA, 2005, p. 05).

O primeiro excerto foi escrito pelo historiador Francisco Adolfo 
Varnhagen, ou Visconde de Porto Seguro, que redigiu o livro História 
Geral do Brasil, publicado em dois volumes (1854 e 1857). A obra re-
tratava o Brasil a partir de um olhar lusitano, valorizando os efeitos 
da presença portuguesa no país, incluindo a língua portuguesa. Esse 
enfoque ufanista explica a valoração depreciativa da variedade ver-
nacular. O segundo excerto é da obra As vítimas algozes (1869), de 
Joaquim Manoel de Macedo, que tematizava a escravização no Brasil, 
colocando-se em defesa da sua abolição.

Resumindo, o século XIX nos revela o nascimento de atitudes e 
concepções linguísticas ainda em voga atualmente: observam-se dis-
cursos extremamente conservadores e corretores, que prescrevem pa-
drões rígidos e distantes da realidade de uso da língua. Essa atitude 
produz, como consequência, discursos intolerantes e preconceituosos 
em relação às variedades ditas populares. Há, ainda, discursos que de-
fendem o uso da norma a partir de estudos empíricos que revelam 
as tendências da língua em gêneros discursivos considerados cultos.  
Essas visões distintas, que se perpetuam até hoje, serão retomadas e 
discutidas nas Unidades B e C.

2.4 As instâncias divulgadoras da norma: 
primeiros jornais, revistas literárias e livros 
didáticos

A Imprensa Régia foi fundada no Rio de Janeiro em 1808 e o pri-
meiro jornal publicado no país foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Entre a sua 
fundação e a Independência do Brasil foram publicados nessa imprensa 
cerca de 1.173 títulos (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996). 
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O primeiro periódico brasileiro foi As variedades ou ensaios de Li-
teratura, publicado na Bahia em 1812. O jornal literário Patriota foi pu-
blicado no ano seguinte no Rio de Janeiro. Outras publicações literárias 
da época incluíram: O Espelho (1821), O Mosquito Brasileiro (1823), Jor-
nal Scientifico, Economico e Litterario (1826), O Amigo das Letras (1830), 
O Diabo Coxo (1836), Niterói — Revista Brasiliense de Ciências, Letras e 
Artes (1836), O Cronista (1836), Revista Nacional e Estrangeira (1839); 
O Ramalhete de Damas (1842), Minerva Brasiliense (1843), Marmota na 
Corte (1849), A Guanabara (1849), Revista Brasileira (1857), Cruzeiro do 
Brasil (1864), O Mosquito (1869), A Comédia Social (1870), O Mequetrefe 
(1875), O Fígaro (1876), O Besouro (1878), O Binóculo (1881), A Vespa 
(1885) e A Cigarra (1895). Tais publicações tinham um cunho pedagógi-
co e visavam tanto divulgar conhecimentos científicos e literários, como 
constituir um acervo de discursos sobre a nacionalidade brasileira, inter-
vindo na cena pública, especialmente após 1822. Algumas dessas revistas 
fundaram e consolidaram o romantismo literário brasileiro, como Niterói, 
impressa na França, e Cronista, impressa no Brasil. Dentre as revistas mais 
conceituadas estava Guanabara, publicação carioca que circulou até 1856 
e teve como um de seus apoiadores D. Pedro II. (SANT’ANNA, 2010; AN-
TELLO, 2009).

Dentre os primeiros jornais informativos brasileiros que surgiram 
estão: Gazeta do Rio de Janeiro (1808), Farol Paulistano (1827) e O Di-
ário do Rio de Janeiro (1821). Grande parte deles, contudo, foi criada 
apenas após 1880, num momento de formação de uma opinião pública 
forte, tais como: A República, Gazeta de Notícias, Jornal do Brasil, Cor-
reio do Povo, O Correio Mercantil, O Estado de São Paulo, entre outros. 
A importância linguística das revistas e jornais reside no fato de que 
tais suportes veiculavam textos escritos na norma culta do português 
do Brasil. Contudo, há que se considerar que a tecnologia utilizada era 
muitas vezes falha, fato que levava alguns jornais a publicarem erratas 
justificando os ditos erros de português, conforme se verifica nesse tre-
cho do jornal Novo Mundo, (1872): 

Saiba o leitor que uma pagina destas, neste typo não entrelinhado se 

compõe de 19,000 pedacinhos de metal, que o compositor tem de ma-
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near um por um, e que portanto, não entendendo elle a nossa língua, 

o que é de admirar é que não haja em cada pagina 190 erros. Em todo 

caso, as melhores impressões do Brazil, ainda as melhores, são inçadas 

de erros typographicos.

No âmbito da escolarização infantil, os primeiros livros utilizados, de 
forma esparsa e irregular, para fins didáticos foram: O Tesouro dos Meni-
nos (1808-1821) traduzido do francês, Leitura para meninos (1818) – obra 
com lições morais publicada pela Imprensa Régia, Alfabeto para instrução 
da mocidade, Coleção de cartas para meninos, Compêndio de retórica, Ele-
mentos de sintaxe, Gramática latina, Gramática portuguesa, Instrução lite-
rária, entre outros. A datação dessas obras é incerta, embora tenham sido 
divulgadas em 1811, em Notícia do Catálogo de Livros, obra destinada ao 
ensino de retórica e gramática. No final do século XIX as obras didáticas 
se tornaram mais comuns e regulares; entre elas estão: Livro de Leitura 
(1892), Gramática e Exercício de Estilo e Redação (1894) e Exercícios de 
Língua Portuguesa (1896), por Felisberto de Carvalho, Aprendei a língua 
vernácula, por Júlio Silva (1893), Livro de leitura (1909/1911), por Arnal-
do Barreto, entre outros. (ZILBERMAN, 1996).

Apesar de todo esse empenho editorial e jornalístico, o censo geral re-
alizado em 1872 apontava que 84% da população era analfabeta; dentre o 
público feminino, cerca de 11% sabiam ler. Considerando as crianças em 
idade escolar, apenas 17% frequentavam a escola (LAJOLO; ZILBERMAN, 
1996). Esses dados revelam o processo tardio de acesso aos gêneros letrados 
no Brasil e, por conseguinte, à norma culta da modalidade escrita.

2.5 A legislação educacional e o surgimento 
da disciplina de Língua Portuguesa

Uma das obras fundantes que trata do ensino de Língua Portuguesa 
é O verdadeiro método de estudar (1747), de Luiz Antonio Verney (1713-
1792). O texto, escrito na forma de cartas, foi usado como incentivo para 
o ensino da leitura, escrita e gramática da língua portuguesa, em detri-
mento do latim, nas escolas portuguesas. De forma geral, a obra critica 

Disponível em < 
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o método jesuítico de ensino, propondo uma pedagogia iluminista e de 
inspiração nacionalista. Tal obra motivou a reforma educacional instau-
rada por Marquês de Pombal, com a Lei do Diretório, conforme já visto 
no Capítulo 1. Foi, então, a partir do Alvará Régio de 1759 que Pombal 
decretou o fim das escolas jesuíticas e a criação das aulas régias, autô-
nomas e fragmentadas de Grego, Latim, Filosofia, Gramática, Retórica e 
Poética. Foi nesse contexto que as preocupações com o ensino da Língua 
Portuguesa (escrita, leitura e gramática) começaram a aparecer no Brasil.

O ensino de Português, como língua e gramática nacionais, passa a 
se formalizar em 1838, a partir da criação do colégio D. Pedro II no Rio 
de Janeiro. Nesse momento, o ensino da língua portuguesa enquanto dis-
ciplina autônoma se tornou independente do ensino de latim. Em 1854 se 
deu a criação, no mesmo colégio, das disciplinas de Leitura e Recitação de 
Português e Exercícios Ortográficos. A partir de 1862, novas reformas fei-
tas no colégio agruparam as disciplinas voltadas para o ensino do idioma 
vernacular sob o nome de ‘Português’. Em 1871 ocorreu a criação do ofí-
cio de professor de Português. (BUNZEN, 2011). Já em Portugal, o Decre-
to de 20 de setembro de 1844 previa uma reforma educacional, dividindo 
o ensino em primeiro e segundo graus e instaurando as seguintes discipli-
nas como formação obrigatória: Caligrafia, Princípios de gramática geral, 
Exercícios de leitura, Recitação, Análise da língua portuguesa e Redação.  

A educação no Brasil imperial ganhou cada vez mais importância, 
o que culminou na promulgação do Decreto de 19 de abril de 1879, de 
Carlos Leôncio de Carvalho, última reforma educacional do Império 
que propôs uma reformulação do ensino no Brasil. Tal reformulação 
defendia, levando em conta as baixas taxas de alfabetização, a obrigato-
riedade do ensino e a expansão da educação para todos os níveis, sendo 
que a sua gratuidade já havia sido estipulada na Constituição de 1824. 
Dentre as disciplinas propostas pelo Decreto estavam Leitura, Escrita e 
Noções essenciais de gramática (MELO; MACHADO, 2009). 

O ensino secundário no Brasil foi regulamentado pelo Decreto 
19.890 de 1931. Segundo o documento, o ensino secundário seria ofe-
recido no Colégio D. Pedro II e compreenderia dois cursos seriados, 
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um fundamental e outro complementar. Dentre as disciplinas previs-
tas pelo Decreto estavam: Português, Francês, Inglês, Alemão e Latim 
(curso fundamental); e Literatura, Latim, Inglês, Alemão e Inglês (curso 
secundário). As disciplinas de língua estrangeira seriam distribuídas se-
gundo a formação profissional almejada. O documento salientava, ain-
da, que os professores do Colégio D. Pedro II deveriam ser formados 
pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Notamos, com isso, uma 
preocupação formal com a regulamentação e controle – pelo Ministério 
de Educação e Saúde Pública – da formação dos professores de Língua 
Portuguesa. Além disso, o documento decretou a categoria de inspetor 
de disciplina, sendo que a inspeção da ‘seção A’ incluiria: Letras – Lín-
guas (português, francês, inglês, alemão e latim) e Literatura. O Decreto 
de 1931 também delimitou os programas das novas disciplinas criadas, 
entre elas o ‘Português’, que tinha como objetivo:

proporcionar ao estudante a aquisição efetiva da língua portuguesa, 

habilitando-o a exprimir-se corretamente, comunicando-lhe o gosto da 

leitura dos bons escritores e ministrando-lhes o cabedal indispensável 

à formação do seu espírito bem como à sua educação literária (BRASIL, 

1931 apud ZILBERMAN, 1996, p. 21).

Sobre o surgimento das primeiras universidades brasileiras, em-
bora as Universidades do Paraná e do Rio de Janeiro tenham sido cria-
das em 1912 e 1920, respectivamente, a regulamentação do ensino uni-
versitário no Brasil foi feita apenas na década de 1930, pelo Decreto 
n.°19.851, de 11 de abril de 1931. Foi por esse decreto que surgiu a pri-
meira universidade do Brasil, a Universidade de São Paulo, segundo as 
regras estipuladas pelo documento que propunham, entre outras coisas:

I - congregar em unidade universitaria pelo menos três dos seguintes 

institutos do ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medi-

cina, Escola de Engenharia e Faculdade de Educação Sciencias e Letras.

A Faculdade de Educação, Ciências e Letras foi, então, criada na 
USP e tomada como base do sistema educacional no Brasil. Em 1935 foi 
criada a Universidade do Distrito Federal – posteriormente incorpora-
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da à Universidade do Rio de Janeiro –, por Anísio Teixeira, incluindo a 
instauração da Faculdade de Educação. Antes, contudo, da instauração 
da Faculdade de Educação, Ciências e Letras, os professores de Letras 
obtinham sua formação superior em Letras pelo Colégio D. Pedro II. 
Foi apenas em 1961, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
que houve a descentralização do Ensino Superior e maior autonomia 
para a criação dos currículos e programas das disciplinas (FIALHO; FI-
DELIS, 2008; BUNZEN, 2011).

Para refletir

A partir do que foi exposto no Capítulo 2, reflita a respeito das se-

guintes questões:

De que forma alguns discursos normativistas do século XIX ainda 

ressoam contemporaneamente? 

Que aspectos linguísticos os discursos conservadores atuais elegem 

como alvo de discussão sobre o ‘certo’ e o ‘errado’ da língua? 

Em que medida o preconceito linguístico atual revela também posi-

cionamento social e político?



Fechando a unidade

Esta unidade teve como objetivo apresentar uma visão panorâmi-
ca da realidade histórica, social e política brasileira que influenciou a 
formação e consolidação da norma da língua portuguesa no Brasil. O 
período colonial apresentava uma realidade linguística diversificada e 
plural, resultante da presença de diferentes grupos étnicos e sociais no 
Brasil. Ainda nesse período, a Lei do Diretório foi a primeira iniciativa 
oficial de formalização e imposição da língua portuguesa no país, com 
fins de assegurar a lusitanidade das terras brasileiras. Além disso, a alte-
ração do sistema educacional do modelo jesuítico para um modelo laico 
demonstrou o papel desempenhado pelas ideias iluministas e raciona-
listas na gestão estatal da educação.

Já o século XIX, marcado pela Independência e pela República, re-
trata um investimento ostensivo na criação de uma norma da língua 
portuguesa falada e escrita no Brasil, fruto de uma ideologia naciona-
lista, por um lado, ou elitizada e letrada, por outro. Tal investimento 
incluiu três abordagens que se ocuparam:

1) Das formas de nomeação da língua, como: língua brasileira, 
língua do Brasil, português brasileiro, língua portuguesa do/no 
Brasil, língua nacional, dialeto brasileiro, dialeto luso-brasilei-
ro, português falado no Brasil, português da América etc.

2) Dos discursos em torno da língua, como os de defesa ou de re-
jeição da brasilidade, ou de defesa ou rejeição da lusitanidade. 

3)  Das categorizações de traços linguísticos considerados brasi-
leiros, como: próclise, colocação pronominal, regência, léxico, 
ortografia, pronúncia, entre outros. 

Além disso, a brasilidade do português ora recaía sobre argumentos 
estilísticos, em que se tinha a mesma gramática portuguesa com manifes-
tações diferentes, ora sobre argumentos estruturais, tratando-se de siste-
mas linguísticos diferenciados (a língua portuguesa e a língua brasileira). 



Assim, a unidade nos revelou a natureza diversificada da língua 
portuguesa, que inclui desde o português afro-brasileiro oral até a nor-
ma culta escrita. Essa complexidade linguística evidencia uma realidade 
social igualmente complexa e hierarquizada. Na unidade seguinte será 
discutida a concepção de norma que emerge a partir do século XIX no 
Brasil, com a apresentação analítica de fenômenos do português brasi-
leiro sensíveis à avaliação social.



Unidade B
Gramatização e normatização

Mulher com pássaros, Di Cavalcanti.





Introdução

Vimos na Unidade A algumas reflexões sobre a constituição polí-
tico-cultural da norma. Trouxemos questões concernentes aos instru-
mentos linguísticos coloniais (gramáticas e dicionários), à fixação e à 
manutenção dessa norma. Por outro lado, já apontamos a emergência 
dos estudos sobre a diversidade do português brasileiro. Esse quadro é o 
ponto de partida para as discussões que seguem.

Nesta unidade, vamos tratar, especialmente, de tópicos que dizem 
respeito a questões sobre diferentes normas linguísticas, a problemas 
que estão presentes na cultura nacional derivados de certo conflito exis-
tente entre a padronização da língua e as normas em uso e, por último, 
a diferentes normas do português brasileiro em diversos níveis linguís-
ticos. Todas essas questões perpassam alguns conceitos como “certo” e 
“errado”, “adequado” e “inadequado” com relação à língua portuguesa 
e, mais especificamente, ao que se concebe como norma padrão e/ou 
norma culta da língua.

Esses tópicos estão relacionados aos seguintes objetivos: 

1) Reconhecer os diferentes conceitos de norma.

2)  Identificar normas do português brasileiro a partir de estudos 
nos diferentes níveis linguísticos.

3)  Identificar problemas que estão presentes na cultura nacional 
derivados de certo conflito existente entre a padronização da 
língua e as normas em uso.
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3 Destrinchando algumas 
noções sobre norma

Como vimos na Unidade A, a presença da escola e de um desenvol-
vimento cultural letrado da elite brasileira fez entrar em cena no século 
XIX uma norma linguística atrelada a um certo policiamento grama-
tical. Diferentemente do que se definiu como traços característicos do 
português brasileiro, essa norma estava vinculada à prescrição de regras 
(obrigatórias) a serem seguidas. 

Conforme já estudamos na disciplina Sociolinguística, sabe-se que 
nenhuma língua é uma realidade unitária e homogênea, mas uma re-
alidade intrinsecamente heterogênea. O conceito de norma surge exa-
tamente da necessidade de captar a heterogeneidade constitutiva das 
línguas. Designa “o conjunto de fatos linguísticos que caracterizam o 
modo como normalmente falam as pessoas de uma certa comunidade” 
(FARACO, 2008, p. 40). Entende-se, portanto, por norma linguística o 
conjunto de usos e atitudes (valores socioculturais articulados às formas 
linguísticas) comuns a determinados grupos sociais, que funciona como 
um elemento de identificação de cada grupo. Caracteriza-se, em geral, 
por determinado conjunto de fenômenos linguísticos que são correntes, 
costumeiros, habituais numa comunidade de fala.

Nesse sentido é possível dizer, segundo Faraco, que uma língua é 
formada por várias normas: as normas de comunidades rurais, as de 
comunidades urbanas, as de grupos mais velhos, as que caracterizam a 
fala dos letrados, as dos analfabetos, aquelas que são usadas pelos jovens 
das periferias, as que são usadas pelos surfistas, pelos advogados etc. 
Como pertencemos a mais de uma dessas comunidades, podemos di-
zer, então, que dominamos mais de uma norma. É importante lembrar 
que as normas são hibridizadas, isto é, não podemos estabelecer uma 
separação precisa entre elas. Além disso, o contato entre elas favorece o 
desencadeamento de mudanças linguísticas.

Esse complexo conceito de norma, de alguma maneira, foi se mo-
dificando ao longo dos tempos. Tomemos primeiramente algumas con-
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cepções introduzidas na década de 1950 por Eugenio Coseriu na obra 
Sistema, norma y habla, sobre o conceito de norma; em seguida, traze-
mos reflexões de Aryon Rodrigues e de Ataliba Teixeira de Castilho, 
levantadas nas décadas de 1960 e 1970 e reimpressas no livro Linguística 
da Norma, organizado por Marcos Bagno, em 2002; e, por último, apre-
sentamos alguns conceitos de norma de Carlos Alberto Faraco, na obra 
Norma culta brasileira: desatando alguns nós (2008), escrita a partir de 
reflexões que o autor vinha fazendo há pelo menos uma década.

3.1 O conceito de norma de Eugenio 
Coseriu (1952)

Talvez seja legado de Coseriu a primeira e grande reflexão sobre 
o tema ‘norma linguística’ no âmbito do estruturalismo. O autor, ao 
apresentar seu conceito de norma, põe em xeque a distinção saussu-
riana entre langue e parole, propondo que na língua é possível distin-
guirmos três instâncias: sistema, norma e fala. Essa concepção nasce 
de algumas insuficiências encontradas pelo autor nas definições de 
Saussure relacionadas a dois principais pontos: (i) a identificação entre 
langue e entidade geral, ideal, abstrata, extraindividual; (ii) a identifi-
cação entre parole e entidade momentânea, ocasional, material, con-
creta e individual. 

Coseriu (1952, p. 34) argumenta que deve existir na definição de 
langue de Saussure uma oposição entre dois conceitos de língua: língua 
como instituição social (que contém também elementos funcionais = 
norma) e língua como sistema abstrato de oposições (= sistema). Além 
disso, segundo o autor, ao retomar a analogia saussuriana entre o jogo 
da língua e o jogo do xadrez, mais especificamente entre o código do 
jogo de xadrez e sua realização, podemos observar certos movimentos 
e aspectos constantes que não modificam as regras (ou o sistema), mas 
que caracterizam a maneira de julgar de um indivíduo ou de um grupo 
de indivíduos. Constituem nesse sentido características normais da im-
plementação de um código.

Para Saussure, o objeto de es-
tudo da Linguística é a langue 
tomada em si mesma, vista 
como um sistema de signos que 
estabelecem relações entre si 
formando uma estrutura autô-
noma, desvinculada de fatores 
externos (sociais e estilísticos) 
e históricos. Por sua vez, a pa-
role (fala individual); é a pro-
dução concreta e heterogênea 
da langue, o uso. Para o autor, 
enquanto a langue é essencial, 
a parole é acessória e acidental. 
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Nessa analogia, podemos, segundo Coseriu, distinguir três carac-
terísticas da língua:

1) as características indispensáveis funcionais (abstração);

2) as características normais, comuns ou mais ou menos constantes, 
independentemente da função específica dos objetos (abstração);

3)  as características concretas, variadas e variáveis dos objetos ob-
serváveis.

Nesse sentido, parece que o conceito de língua como sistema abstrato 
de oposições funcionais, o sistema propriamente dito, implica o desenvol-
vimento de um conceito de norma, uma espécie de abstração intermediária 
entre a fala e o sistema. Ao propor o conceito de norma, Coseriu vem dar 
consistência ao fato de a língua ser considerada um fato social. A norma 
também seria considerada uma abstração, como o sistema, mas conteria 
elementos sociais que advêm do falar concreto, que são regulados por ela. 
O autor afirma que, na proposta de Saussure, talvez fosse possível encontrar 
as premissas para a estruturação desse conceito tripartite (sistema, norma e 
fala).  Vejamos como essa concepção é exposta por Coseriu (1952, p. 54-62):

•	 Sistema – modelo abstrato, constituído de oposições funcio-
nais. Captado através de características indispensáveis (cons-
tantes) à língua. 

•	 Norma – modelo abstrato que se observa nas características nor-
mais, comuns e mais ou menos constantes à língua. Constitui-se 
como uma realização coletiva do sistema, uma tradição, ou ainda 
uma repetição de modelos anteriores, como se fossem modelos im-
postos numa dada comunidade. Nesse sentido, conserva somente 
os aspectos comuns que se comprovam nos atos linguísticos mode-
lares e não a variante individual, ocasional ou momentânea da fala. 

•	 Fala – manifestações concretas de um ato de fala individual. 
Nessas manifestações observam-se fatos linguísticos variáveis, 
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concretamente registrados no momento de sua enunciação, isto 
é, trata-se de realizações concretas da língua. 

Coseriu reitera o fato de a norma ser um sistema de realizações 
obrigatórias, de imposições sociais e culturais, que variam segundo a 
comunidade. Nesse sentido, já antecipa uma discussão importante da 
sociolinguística ao falar que “na verdade, a norma é variável, dependen-
do da natureza e limites da comunidade proposta” (COSERIU, 1952, p. 
58).  Para o autor, dentro de uma mesma comunidade linguística e den-
tro de um mesmo sistema funcional podem-se encontrar várias normas. 
As normas da linguagem familiar, da linguagem popular, da linguagem 
literária, da linguagem de prestígio etc. Essas normas são distintas não 
só do ponto de vista do vocabulário, mas também do ponto de vista da 
gramática e da pronúncia. Note-se que ele já aborda algumas das ques-
tões importantes apontadas por Faraco (2002, 2008).

Muitos conceitos de sistema e norma usados atualmente foram tra-
zidos – mesmo que de maneira ainda bem geral e indireta – por Cose-
riu. Vejamos algumas noções sobre sincronia e diacronia e sobre produ-
tividade que são importantes para esta nossa discussão sobre norma.

A respeito das noções de sincronia e diacronia, o autor diz que “em 
cada momento da história de uma língua estamos diante de um sistema e 
de uma norma, que não são os mesmos do momento anterior”. Note-se que 
essa noção trata não só de mudança de sistema, mas também de mudança 
de norma, que pode ser considerada diacronicamente – em sua evolução. 

Com relação à produtividade linguística, o autor diz que algumas coi-
sas podem não existir como norma, mas existem no sistema, como possibi-
lidades e oposições funcionais de uma língua, em que há caminhos abertos 
e caminhos fechados: “pode ser considerado como um conjunto de impo-
sições, mas também, e talvez melhor, como um conjunto de liberdades, já 
que suporta realizações infinitas e só requer que não se afetem as condições 
funcionais do instrumento linguístico. Em vez de obrigatória a sua natureza 
é consultiva” (COSERIU, 1952, p. 59). Esse conceito de sistema é bem mais 
alargado do que o conceito de sistema saussuriano. 
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Um bom exemplo dado por Coseriu de produtividade no sistema 
se refere à formação de palavras. Existem como formas virtuais muitas 
possibilidades de derivação em uma língua, embora algumas das formas 
possivelmente não existam na norma, apenas no sistema. No sistema 
do espanhol, por exemplo, todos os nomes derivados de verbos podem 
admitir derivações em -miento e em -ción, bem como todos os verbos 
podem admitir formas em -izar e os abstratos em -idad., independente-
mente de sua norma.

Dadas as possibilidades do sistema, a norma vai, então, admitir 
uma forma e não outra. No caso do espanhol, Coseriu diz que a norma 
admite a oposição masculino/feminino entre estudiante/estudianta, 
presidente/presidenta, mas não admite a oposição amante/amanta nem 
navegante/naveganta (COSERIU, 1952, p. 47). Como se observa, os ar-
gumentos do autor vão sendo construídos paulatinamente, através de 
evidências linguísticas abstratas e concretas da língua. Nas palavras de 
Faraco (2008, p. 35), ao dar mais clareza ao conceito de norma, Cose-
riu afirmava que “uma norma não corresponde ao que ‘se pode dizer’ 
(tarefa do sistema), mas ao que já ‘se disse’ e tradicionalmente ‘se diz’ 
na comunidade considerada”. 

Enfim, no quadro proposto por Coseriu, o sistema funcional é dis-
tinto do sistema normal e esses dois são distintos da fala em graus de 
abstração: do mais concreto, a fala, ao mais abstrato, a língua, passando 
por um grau intermediário, a norma. Sirlene Duarte (2001) diz que o 
sistema para o autor poderia ser visto como um sistema aberto, em que 
as formas linguísticas (generalizadoras) encontram-se à disposição do 
indivíduo e o segundo (a norma) como um sistema fechado, uma vez 
que retira do sistema aberto uma das possibilidades e a coloca como 
modelo. Nas palavras da autora, para Coseriu,

o sistema funcional (aberto) dispõe de formas linguísticas abstraídas do 

ato concreto (falar) como opção de uso, e o sistema normal (fechado) 

opta por uma dessas formas e a impõe como modelo a ser repetido pela 

comunidade e pelo indivíduo (DUARTE, 2001, p. 159).
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Como podemos observar, Coseriu antecipa vários postulados im-
portantes sobre formas intercambiáveis da língua e sobre conceitos de 
normas que valem até os dias atuais. No caso do português, podemos 
pensar que, dadas as diferentes formas de expressão disponíveis nesse 
sistema linguístico, cada comunidade de fala opta por uma realização 
específica e a transforma em modelo imposto. Nesse sentido, é que se 
diz que a norma impõe determinadas formas linguísticas como modelo 
a ser seguido. São as formas caracteristicamente mais normais, costu-
meiras e comuns, mais ou menos constantes, que em geral são repetidas 
pela comunidade e pelo indivíduo.

Vale retomar aqui as discussões de Pagotto (1998) a respeito do 
retrato do Brasil de 1800. Com a vinda da família real, surge uma elite 
intelectual e política que se distanciava da maioria da população brasi-
leira que aqui vivia e da língua portuguesa falada por uma parcela pou-
co significativa dessa população. Essa elite impunha uma norma padrão 
muito distante da gramática usada na época, criando uma suposta uni-
dade da língua escrita entre Brasil e Portugal.

Para refletir

Dada a heterogeneidade da fala, já observada por Coseriu, o que 

define que uma forma seja considerada a norma ou o modelo usado 

em determinadas comunidades de fala? O que seria usual e normal 

nas manifestações concretas da língua: (i) o que é mais frequente? 

(ii) as formas mais valorizadas socialmente? (iii) as formas usadas 

por pessoas mais escolarizadas? (iv) as formas usadas por pessoas 

que moram em grandes centros urbanos? 

As respostas a essas questões, com certeza, não são simples, dado o 

emaranhado e entrecruzamento de variedades em sociedades mul-

tiétnicas e multiculturais como a brasileira. Vamos tentar respondê-

-las ao longo desta unidade. Como veremos adiante, nem sempre 

a norma modelar é a mais usual e nem sempre as formas variáveis 

mais usuais são as modelares.



Capítulo  03Destrinchando algumas noções sobre norma 

57

Ao mesmo tempo em que se pregava a constituição de uma identi-
dade nacional, exaltando o índio e as terras fartas brasileiras, fixava-se 
como norma padrão uma norma linguística coercitiva e explicitada que 
entra em cena com a presença da escola, da imprensa e do desenvolvi-
mento cultural letrado - uma norma linguística nos moldes de literatos 
portugueses do romantismo de Portugal.

Como já vimos na Unidade A, essa norma foi fixada durante o sé-
culo XIX por meio do exercício do discurso polêmico e vem, até os dias 
de hoje, como modelo idealizado de linguagem. Ainda está presente em 
boa parte de nossas gramáticas escolares atuais, como se ela fosse a nor-
ma culta da língua, em circulação no início do século XXI. Para melhor 
entender essas questões, vamos trazer reflexões a respeito do que se en-
tende por norma em território brasileiro.

3.2 Os diferentes conceitos de norma 
linguística no Brasil

Muitos pesquisadores brasileiros já se debruçaram sobre questões 
de norma linguística, todos eles levando em consideração a heteroge-
neidade do português falado e escrito no Brasil. Essas discussões acon-
teceram a partir da descrição de dados empíricos, com os avanços dos 
estudos sociolinguísticos no Brasil e com a formação de diversos bancos 
de dados. Dois bancos constituídos na década de 1980 foram funda-
mentais para fomentar as primeiras pesquisas sobre a descrição do por-
tuguês falado e escrito no Brasil: o banco de dados de fala vernacular 
do Projeto Programa de Estudos sobre o Uso da Língua, PEUL, no Rio 
de Janeiro, e o banco de dados de variedades cultas Norma Linguística 
Urbana Culta, NURC, em São Paulo. Esses bancos de dados serviram de 
base para a formação de outros bancos em diferentes Regiões do Brasil 
(VARSUL, VALPB, VarX, BDS Pampa, ALIP, entre outros).

Desde a década de 1970, alguns autores como Aryon Rodrigues, 
Ataliba Teixeira de Castilho, Rosa Virgínia Mattos e Silva, Mary Kato, 
Fernando Tarallo, Marcos Bagno, Carlos Alberto Faraco, entre tantos 
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outros, trouxeram reflexões importantes sobre língua padrão, norma 
padrão ideal e padrão real, norma prescritiva e norma escrita, ensino de 
língua padrão etc. Vejamos algumas contribuições sobre o conceito de 
norma trazidas por alguns desses autores.

Aryon Rodrigues, no texto Problemas relativos à descrição do por-
tuguês contemporâneo como língua padrão no Brasil, escrito na década 
de 1960 e reeditado em 2002, diz que “Não há língua que seja, em toda 
a sua amplitude, um sistema uno, invariado, rígido” (p. 11). Toda língua 
é um complexo de variedades, embora, se defina como um sistema de 
comunicação. Essa definição de sistema resulta de abstração. As línguas 
comportam, na verdade, variedades em função do falante (emissor) e do 
ouvinte (receptor). No primeiro caso, a variação está ligada, em sentido 
amplo, a variantes regionais, sociais, diacrônicas. No segundo caso, está 
ligada a registro (ou estilo). Nesse último, estão em jogo graus de for-
malismo. O autor, já traz naquele momento, uma discussão bem impor-
tante sobre a gama de variedades que encontramos entre situações mais 
coloquiais e mais formais, mostrando que as línguas comportam graus 
distintos de formalidade, se observadas, por exemplo, modalidades oral 
e escrita, oratório e literário, coloquial e formal, familiar e pessoal etc. A 
gama de variedades pode se observada, segundo o autor, de duas manei-
ras, através de regras de comportamento e de uso. Vejamos.

•	 Padrão ideal – é uma regra de comportamento que define o 
que se espera que as pessoas façam ou digam em determinadas 
situações, no caso de elas se conformarem com as normas es-
tabelecidas por uma cultura específica. Esse padrão pode ser: 
compulsório, preferencial, típico, alternativo e restrito. 

•	 Padrão real – deriva de observações sobre a maneira como as 
pessoas realmente se comportam em dadas situações. 

Segundo Rodrigues, o que se entende por língua padrão é um 
caso de padrão ideal. Esse padrão é compulsório quando é o único 
comportamento imposto e aceitável, pode também ser observado 
como padrão preferencial ou padrão típico ou ainda alternativo quan-

Tomaremos aqui o 
texto reproduzido sem 

alterações no livro 
Lingüística da Norma, 

organizado por Marcos 
Bagno (2002, p. 11-

25). Conforme nota do 
organizador, esse texto 

foi publicado original-
mente nas Actas do I 

Simpósio Luso-brasileiro 
sobre a Língua Portugue-

sa, Coimbra, 1968.

Sugerimos que você retome a 
leitura do livro Sociolinguística 
(cf. COELHO et al., 2010), feito 
especialmente para este Curso a 
distância. Lá vai encontrar defi-
nições mais detalhadas sobre os 
tipos de variação linguística.
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do está ligado a formas mais aceitáveis e frequentes e padrão restrito 
quando é aceitável só por uma parcela da sociedade. Às vezes o dialeto 
padrão ou ideal pode coincidir com determinado dialeto geográfico 
e, numa sociedade estratificada, ele em geral tende a ser o dialeto de 
maior prestígio. 

O padrão real (ou os padrões de comportamento real) é detecta-
do mediante a descrição da língua usada em determinada comunida-
de através de elocuções espontâneas. Já quando coletamos informações 
avaliativas sobre o que os membros de uma comunidade afirmam com 
respeito ao padrão da língua, observamos não mais a língua em uso, 
mas padrão ou padrões ideais de comportamento. 

Ainda, segundo o autor, o consenso a respeito do padrão escrito 
é muito mais forte do que o consenso sobre o padrão falado. “Quando 
uma língua é falada numa área bastante extensa, geralmente ocorrem 
vários padrões ideais de validade regional, podendo ou não um deles 
ser o padrão ideal no âmbito mais amplo de determinadas situações.” 
(RODRIGUES, 2002 [1968], p. 14).

Ataliba de Castilho, no texto Variação dialetal e ensino institucio-
nalizado da língua portuguesa, escrito em 1978  e reeditado em 2002, 
traz reflexões sobre variação linguística, conceito de norma e tratamen-
to dado ao ensino de língua portuguesa. Interessa-nos particularmente, 
neste momento, a discussão sobre norma. O autor atrela o conceito de 
norma a uma concepção ampla e a uma concepção estrita, compreen-
dendo que a língua é ao mesmo tempo fator de coesão textual (ampla) e 
alvo de pressões sociais (estrita).

No sentido mais estrito, norma é entendida, pelo autor, como usos 
e atitudes da classe social de prestígio, em que se observam as regras do 
“bom uso”.  Nesse sentido, está atrelada à gramática, à norma padrão e 
à língua da escola. O conceito de norma estrita se abre para três con-
cepções distintas: norma objetiva, norma subjetiva e norma prescritiva, 
conforme veremos a seguir (CASTILHO, 2002, p. 30).

Tomaremos aqui o texto 
reproduzido sem altera-
ções no livro Lingüística 
da Norma, organizado 
por Marcos Bagno (2002, 
p. 27-36). Conforme nota 
do editor, esse texto foi 
apresentado na XXIX 
Reunião da SBPC, em 
1977, e publicado origi-
nariamente em Cadernos 
de Estudos Linguísticos, 
n. 1, 1978. 
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•	 Norma objetiva – explícita ou padrão real é a linguagem efetiva-
mente praticada pela classe social de prestígio – usada estrato 
que apresenta os maiores níveis de escolaridade, identificando-
-se como a classe culta. É um dialeto social que em si nada tem 
de melhor, mas que é dotado de prestígio por conta da impor-
tância do grupo social que o utiliza. O prestígio dessa norma 
decorre da importância da classe social a que corresponde e em 
momento algum a certo status de ser ‘melhor’ do que as outras. 

•	 Norma subjetiva – implícita ou padrão ideal é a atitude que o fa-
lante assume perante a norma objetiva. O que a comunidade lin-
guística “espera que as pessoas façam ou digam em determinadas 
situações” (CASTILHO, Apud RODRIGUES, 1968, p. 43), isto é, 
corresponde ao dialeto que as pessoas esperam que os outros fa-
lem em determinadas interações.

•	 Norma prescritiva – decorre da combinação da norma objetiva 
com a norma subjetiva. Corresponde aos usos mais adequados a 
cada situação, identificados com o ideal de perfeição linguística. 
“É em nome do caráter unificador da norma prescritiva que se 
pode aceitar sua feição impositiva” (CASTILHO, 2002, p. 30).

Para Castilho (2002), a norma prescritiva é, em geral, difundida 
pelas escolas brasileiras como sendo a representação única e exata da 
língua. Corresponde em grande medida à norma da língua escrita, que 
é mais conservadora do que a norma da língua oral – esta, sim, mais 
inovadora. Na busca por uma norma brasileira do português, segundo 
o autor, observa-se um entrelaçamento de normas: (i) parece haver 
uma correlação entre estagnação social e enrijecimento da norma entre 
mobilidade social e enfraquecimento da norma; (ii) no espaço geográfi-
co há uma pluralidade de variedades e essas afetam muito mais a fala 
do que a escrita; (iii) no espaço social, em que a variante culta tem 
lugar privilegiado, há normas coloquiais também. O autor conclui, 
dizendo que o ensino de língua deveria incorporar discussões sobre 
variedades linguísticas (e normas) através de materiais didáticos que 
levassem em conta a heterogeneidade do português brasileiro.
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Nota-se a partir dessas rápidas resenhas que as noções de Rodrigues 
e Castilho sobre normas ideal, subjetiva e prescritiva, em grande medida, 
estariam ligadas ao conceito de norma de Coseriu – norma no sentido de 
um modelo a ser seguido. Os autores dão um passo a mais nessa discus-
são, trazendo reflexões sobre norma real e  norma objetiva – que fazem 
parte da linguagem efetivamente praticada pela classe social de prestígio. 
Essa discussão vem atrelada a uma grande preocupação de delimitar me-
lhor questões relacionadas à norma e ao ensino de língua. Vejamos como 
essas questões se colocam nas obras de Faraco (2002, 2008).

No texto de 2002, Norma-padrão brasileira: desembaraçando alguns 
nós, Faraco inicia uma discussão sobre norma padrão, apontando o ar-
tificialismo e a abstração desse conceito. Segundo o autor, essa norma 
funciona como uma referência suprarregional e transtemporal, com neu-
tralização de marcas dialetais e um efeito unificador atrelado, em geral, 
a coações sociais. Ele acredita que, dado o caráter idealizado da norma 
padrão, é a essa noção que se costuma associar a ideia de homogeneidade 
linguística e certas atitudes puristas dos chamados “guardiões” da língua.

Faraco, naquele momento, aproxima a norma padrão das normas fi-
xadas nas gramáticas normativas, inspiradas numa elite letrada conserva-
dora, que fixa como padrão um certo modelo lusitano de escrita – prati-
cado por alguns escritores portugueses do Romantismo do século XIX – e 
não reflexo da língua de Portugal em uso. E opõe esse modelo ao que ele 
vai chamar de norma culta. Mas afinal o que se entende por norma culta?

São normas em uso da classe social de prestígio, no caso, daque-
la parcela da população brasileira que é plenamente escolarizada (com 
curso superior completo) e que está em contato com a cultura escrita 
historicamente legitimada. Trata-se, assim, de regularidades concreta-
mente observáveis no comportamento linguístico de um certo grupo 
social, aquele dos indivíduos “cultos”. Esse conceito está, de certa forma, 
ligado ao que Rodrigues e Castilho tratam como padrão real e padrão 
objetivo, respectivamente. Como faz parte da língua em uso por indiví-
duos historicamente situados, a norma culta não é homogênea, mas está 
sujeita a variações e mudanças. 
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Nesse texto de Faraco, dois conceitos importantes são colocados em 
debate, o de norma padrão e o de norma culta. Aquela correspondendo a 
regras impostas pelas gramáticas normativas e esta a padrões efetivos de 
uso observável de certo grupo social. Essa proposta abriu grandes debates 
sobre o que se entende por norma nos dias atuais e suscitou novos desdo-
bramentos, alguns deles são inclusive trazidos pelo autor na obra de 2008, 
Norma culta brasileira: desatando alguns nós. Nesse trabalho, o autor re-
define melhor os dois conceitos de norma padrão e de norma culta e traz 
para debate também os conceitos de norma gramatical e de norma curta.

Segundo Faraco (2008, p. 41) “uma norma, qualquer que seja, não 
pode ser compreendida apenas como um conjunto de formas lingüísti-
cas; ela é também (e principalmente) um agregado de valores sociocul-
turais articulados com aquelas formas”.  Os falantes, em geral, tendem 
a se acomodarem às normas linguísticas e aos valores socioculturais de 
seu grupo social, mas procuram o domínio de outras normas quando 
querem se identificar com outros grupos (por exemplo, com o grupo 
das pessoas mais escolarizadas).

Para entendermos melhor qual a correlação entre as diferentes nor-
mas linguísticas do português e a variedade do português brasileiro, tra-
zemos as quatro concepções de norma, que foram discutidas por Faraco 
(2008): norma padrão, norma gramática, norma curta e norma culta. 
Todas elas estão atreladas a grupos de pessoas mais escolarizadas. No 
primeiro, segundo e terceiro casos, ‘norma’ se correlaciona com ‘norma-
tividade’ – é norma o que é normativo – no último caso, com ‘normali-
dade’ – é norma o que é normal. Vejamos.

•	 Norma padrão – uma codificação relativamente abstrata, extra-
ída do uso real, que serve de referência a projetos políticos de 
uniformização linguística.  É um complexo entrecruzamento 
de elementos léxico-semânticos e ideológicos, fixados no Bra-
sil do século XIX, a partir de certo modelo lusitano de escrita 
praticado por escritores portugueses do romantismo. 

•	 Norma gramatical – conjunto de fenômenos apresentados 
como padrão pelos renomados gramáticos da segunda metade 
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do século XX, caracterizando-se por juízos normativos de cer-
ta maneira flexíveis se comparados à rigidez da tradição exces-
sivamente conservadora da norma padrão. 

•	 Norma curta – norma estreita, atrelada de certa forma à norma 
padrão, com preceitos dogmáticos inflexíveis, categóricos, ad-
vindos da norma padrão purista, que se alastram desde o século 
XIX, sob os rótulos de “certo” e “errado”.

•	 Norma culta – conjunto de fenômenos linguísticos variáveis 
que são usados habitualmente por falantes escolarizados em 
situações mais monitoradas de fala e de escrita.

Nas palavras de Faraco, no Brasil oitocentista a norma padrão foi 
construída de forma muito artificial, a partir de certo modelo lusitano de 
escrita. Esse padrão muitas vezes não consegue impor ao povo brasileiro 
um modelo a ser seguido já que a variedade usada aqui é bastante dife-
rente daquela usada em Portugal. Observamos que a idealização dessa 
norma padrão lusitana leva muitas pessoas a terem comportamentos 
autoritários e dogmáticos sobre o que entendem como norma pura (ou 
norma curta, na concepção do autor). Essa visão estreita é a que, infeliz-
mente, tem predominado no sistema escolar, na mídia, nos manuais de 
revisão e nos cursinhos pré-vestibulares.

Os preceitos dessa norma curta, segundo Faraco, são difundidos em 
nome de uma norma padrão artificialmente fixada. Eles circulam entre 
nós desqualificando a língua usada no Brasil e os seus falantes. São regras 
que pouco (ou nada) refletem o português brasileiro empregado por nos-
sos escritores e jornalistas contemporâneos, tomadas muitas vezes como 
justificativa para humilhar e constranger as pessoas que não as dominam. 
É essa noção de norma que deve ser combatida nos bancos escolares.

Segundo o autor, bons gramáticos da língua portuguesa não insistem 
na defesa e descrição sistemática da norma padrão lusitana categórica do 
século XIX. A norma apresentada por eles é um tanto flexível, ficando 
“num meio termo entre ‘os excessos caprichosos’ da norma padrão (...) e 
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as descrições sistemáticas da norma culta/comum/standard” (FARACO, 
2008, p. 81). Um exemplo dessa flexibilidade é a possibilidade, já descrita 
por gramáticos renomados, de regência variável de alguns verbos, como 
‘assistir’ no sentido de ‘presenciar’ (Assistir ao filme/Assistir o filme).

Com relação ao conjunto de variedades que forma a norma culta, 
observa-se que o prestígio social atribuído a ela, de acordo com Faraco, 
leva o imaginário de alguns falantes a confundirem essa norma com a 
própria língua. Note-se, porém, que a língua é muito mais heterogênea 
do que se observa em um determinado conjunto de variedades de pres-
tígio – tanto em sua modalidade oral quanto escrita – não se constituin-
do apenas pela norma culta.

Vamos a partir de agora refletir sobre alguns fenômenos linguísticos 
em variação e mudança que constituem o conjunto de variedades reco-
nhecido como norma padrão e/ou norma culta do português brasileiro.

Síntese: atravessando alguns conceitos de NORMA 

linguística

Padrão ideal - Norma prescritiva - Norma gramatical - Nor-

ma padrão 

•	 Conceitos atrelados a certo modelo lusitano de língua escrita. 

Padrão ideal compulsório - Norma subjetiva – Norma curta

•	 Conceitos atrelados ao que se espera que as pessoas usem e à 

atitude discriminatória do falante sobre o certo e o errado.

Norma real - Norma objetiva – Norma culta 

•	 Conceitos atrelados a um conjunto de fenômenos linguísticos 

variáveis dotados de prestígio, usados habitualmente por falantes 

escolarizados em situações mais monitoradas.



Capítulo  04Normas do português brasileiro em diferentes níveis gramaticais

65

4 Normas do português 
brasileiro em diferentes níveis 
gramaticais

Neste capítulo, vamos examinar quatro fenômenos de níveis linguís-
ticos diversos em variação/mudança na variedade brasileira da língua 
portuguesa, conhecida como português brasileiro ou português do Brasil: 
(i) fonológico: a supressão de segmentos sonoros no interior de propa-
roxítonas; (ii) morfológico: o paradigma pronominal, com seus encaixa-
mentos e desdobramentos; (iv) fonético-morfológico-sintático: a posição 
do clítico ou do pronome oblíquo em relação ao verbo (próclise ou êncli-
se); e (iii) sintático: as construções com se (verbo+se+sintagma nominal).

4.1 A síncope em proparoxítonas

Por ser um fenômeno extremamente recorrente na linguagem po-
pular, a variação e a redução de palavras proparoxítonas ou esdrúxulas 
em paroxítonas foram descritas em alguns dos primeiros estudos brasi-
leiros, no âmbito da sociolinguística, sobre o português rural. Bastante 
recorrente e suscetível à crítica por grande parcela da sociedade brasi-
leira, esse fenômeno de redução conhecido na literatura por síncope, 
consiste na supressão de um segmento geralmente vocálico  no interior 
da palavra, seguindo, uma tendência de palavras proparoxítonas (ou es-
drúxulas) se igualarem às paroxítonas, como as ilustradas em (1)

1) abóbora > abobra, árvore > arve, fósforo > fosfro, relâmpago > re-
lampo, fígado > figo, óculos > oclus, cócega > cosca,  chácara > 
chacra etc. 

Estudos mostram que a síncope de proparoxítonas já se manifesta-
va na passagem do latim vulgar para o português, há mais de mil anos. 
Alguns exemplos dessa transformação podem ser ilustrados no cancela-
mento de vogais postônicas i e e de palavras como em (2)

Termo que na lingua-
gem familiar significa 
‘esquisito, estranho, fora 
do comum’, originalmen-
te designa um grupo 
específico de palavras 
da língua portuguesa: 
as proparoxítonas, como 
em ‘esdrúxula’, ‘raquítica’ 
e ‘paralítica’ .

Vale lembrar que na 
passagem do latim para 
o português existem três 
tipos de metaplasmos 
relacionados ao fenôme-
no de síncope: (i) sínco-
pe da vogal postônica 
(apicula>apicla); (ii) sínco-
pe da consoante sonora 
entre vogais (mala >maa) 
e (iii) síncope de oclusiva 
como primeiro membro 
de grupo consonântico 
(excepção> exceção). 
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2) littera > letra, viride > verde, opera > obra, oculus > oclus; soce-
rus > socrus etc. 

Vejamos algumas reflexões sobre as modificações por que sofreram 
esses vocábulos ao longo do tempo retomando um pouco da história 
apresentada por Raquel Gomes Chaves, na dissertação de mestrado A 
redução de proparoxítonos na fala do Sul do Brasil (2011).

Do latim ao português: um pouco de história sobre as 

proparoxítonas

No latim vulgar, como relatam os estudos diacrônicos de Williams 

(1973, p. 18), Nunes (1969, p. 68) e Coutinho (1970, p. 106), a sín-

cope passou a atuar de maneira mais significativa em virtude do 

enfraquecimento das vogais situadas nas sílabas átonas (...). No pe-

ríodo, a síncope mais significativa incidiu sobre segmentos vocálicos 

que ocupavam posição nuclear da penúltima sílaba de vocábulos 

proparoxítonos, transformando-os em paroxítonos. De acordo com 

Coutinho (1970, p. 107), a queda da vogal pós-tônica não-final era 

observada, de forma mais expressiva, quando a vogal fosse:

a) precedida por uma consoante qualquer e seguida por uma con-

soante lateral ou vibrante (másculus > másclus; áltera > áltra; sá-

cerus > sócrus);

b) precedida por uma consoante labial e seguida por uma consoan-

te de outra espécie (dóminos> dómnus; lámina > lámna);

c) precedida por uma consoante líquida vibrante ou lateral e segui-

da por outra consoante qualquer (áridus > árdus; víridis > virdis; 

cálidus > cáldus; sólidus > sóldus);

d) precedida por /s/ e seguida por outra consoante (pósitus > pós-

tus).

Diversos estudos de natureza diacrônica (NUNES, 1969; COUTINHO, 

1970; WILLIAMS, 1973) afirmam que, em detrimento da alta incidên-



Capítulo  04Normas do português brasileiro em diferentes níveis gramaticais

67

cia do processo de síncope, o grupo de proparoxítonos tornou-se 

reduzido na passagem do latim vulgar ao português. O fenômeno, 

ao elidir a vogal pós-tônica não-final dos esdrúxulos, transformou a 

maioria dos vocábulos latinos em paroxítonos. Os casos que ilustram 

a aplicação do processo de apagamento vocálico medial, expressos 

a seguir, foram citados por Coutinho (1970, p. 106 - 107). 

Segundo os estudos históricos aludidos, no português arcaico, pou-

cos foram os vocábulos proparoxítonos que sobreviveram à atuação 

do processo de síncope. De acordo com Castro (2008), a maioria dos 

itens esdrúxulos que vieram a compor o léxico no período não apre-

sentava raiz latina. Nesse sentido, o autor (2008, p. 20) alega que a 

maioria dos proparoxítonos existentes na época era de origem grega 

e, mesmo assim, transformavam-se em paroxítonos no emprego oral.

CHAVES, R. G. A redução de proparoxítonos na fala do Sul do Brasil. 

Dissertação (Mestrado em Letras), Porto Alegre: PUC, 2011, p. 11 e 12.

LATIM     PORTUGUÊS

vir(i)de        verde

man(i)ca    manga

dom(i)nu     dono

com(i)te conde

litt(e)ra letra

gen(e)ru genro

lep(o)re lebre

Note, a partir dessa breve história, que a tendência à supressão das 
postônicas proparoxítonas fica evidente quando se compara termos atu-
ais com sua origem latina. Muitos fenômenos que costumam ser taxa-
dos de ‘errados’ no português não padrão são resultados de tendências 
da própria língua. Mudanças aconteceram e acontecem em todas as lín-
guas do mundo em todos os momentos, apesar de pressões normativas 
da sociedade, carregadas de forças políticas e ideológicas.
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O que se observa nos trabalhos de sociolinguística que descrevem 
esse fenômeno variável no português falado no Brasil é que há uma 
tendência à queda de vogais postônicas por falantes não escolarizados. 
Para ilustrar esse fato, vamos retomar alguns resultados do trabalho de 
Chaves (2011). A autora em seu estudo utiliza dados de fala oriundos 
do banco VARSUL, representativos dos estados do Paraná, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina dedicando-se à análise de informantes com 
baixa escolaridade. Os resultados indicam um baixo índice de síncope, 
correspondente a 8%. A autora observa que esse cancelamento é lin-
guisticamente condicionado por ‘contexto fonológico seguinte à vogal’ 
e ´contexto precedente á vogal’, condicionadores também atestados por 
Coutinho  (1970, apud CHAVES, 2011) na redução das proparoxítonas 
já no latim vulgar. Conforme a análise e discussão apresentadas, Chaves 
verifica que o processo de queda da vogal postônica não final se mani-
festa principalmente quando os contextos precedentes e subsequentes à 
vogal postônica não final permitem a criação de uma nova sílaba bem 
formada, como em fósforo > fósfro. 

Vale ressaltar ainda que, apesar do estigma com respeito ao can-
celamento das vogais postônicas, as proparoxítonas continuam sendo 
consideradas esdrúxulas – no sentido literal do termo – conforme po-
demos observar nos versos cantados por Fernando Pessoa:

Todas as palavras esdrúxulas 

Como os sentimentos esdrúxulos, 

São naturalmente 

Ridículas.

Fernando Pessoa,

(O guardador de rebanhos e outros poemas. Seleção e introdução de 
Massaud Moisés. 9ª. edição. São Paulo: Cultrix, 2012,  p. 192)
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4.2 O paradigma pronominal

De todas as mudanças por que passa o português, ao longo dos 
últimos dois séculos, a que se operou no paradigma pronominal com a 
entrada dos pronomes você(s) e a gente talvez tenha sido a mais signi-
ficativa. Essa entrada é atribuída a um percurso de mudança conhecido 
como gramaticalização, como observado a seguir em (3) e (4):

3) Percurso de gramaticalização: vossa(s) mercê(s) (forma de trata-
mento) → vansuncê(s) → vassucê(s) → vacê(s) → você(s) (pronome 
pessoal )

4) Percurso de gramaticalização: gente (nome genérico) → a gente 
(pronome indefinido) → a gente (pronome)

Essa entrada dos pronomes você(s) e a gente altera substancial-
mente o paradigma dos pronomes pessoais do português, como ilustra-
do no quadro a seguir.

Note-se que o pronome vocês já é usado no paradigma 2 no lugar 
do pronome vós, o que mostra uma mudança completada. Vale ressal-
tar, entretanto, que vós ainda está presente em textos bíblicos e pode ser 
ouvido em templos religiosos. Nesses casos, em geral, vós é um prono-
me de uso respeitoso, que se refere à segunda pessoa do singular. Com 
relação ao pronome você, trabalhos mostram que ele já aparece concor-
rendo com o pronome tu – embora em número bem reduzido – no final 

Sugerimos aqui a leitura 
do capítulo Pronomes 
pessoais de Célia Regina 
Lopes, escrito para o livro 
Ensino de gramática: des-
crição e uso em 2007 e o 
ensaio Variação linguísti-
ca e ensino de gramática 
de Edair Maria Görski e 
Izete Lehmkuhl Coelho, 
publicado em 2009 na 
Revista Working Papers 
em Linguística.

Para você entender melhor 
esse processo de mudança 
linguística dos pronomes de 
segunda pessoa do singular, 
sugerimos a leitura dos tex-
tos de Lopes (2007), Lopes e 
Marcotulio (2011), Nunes de 
Souza e Coelho (2013).

Gramaticalização
É um processo de mudan-

ça que se dá através de 
regularização gradual, pela 

qual um item usado fre-
quentemente em contextos 
comunicativos particulares 
– como, por exemplo, item 

lexical – adquire função 
gramatical.

Pessoas Paradigma 1

(antigo)

Paradigma 2

(em uso)

1ª. singular  (P1) eu Eu

2ª. singular  (P2) tu tu  ~  você

3ª. singular  (P3) ele(a) ele(a)

1ª. plural  (P4) nós nós  ~  a gente

2ª. plural  (P5) vós ~  vocês vós  ~  vocês

3ª. plural (P6) eles(as) Eles
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do século XIX, e vem gradativamente ganhando espaço no português 
brasileiro do século XX. Os exemplos em (5) ilustram essa alternância.

5) a. Você e Juvelina recebão lembranças de todos e um apertado 
abraço desta tua irmã que muito te estima (Trecho de carta de 
1888, extraído de Lopes, 2007, p. 109)

b.  Não estou em condições de te dar conselhos, mais como ami-
go tenho o direito de te dizer alguma cousa, não convem poren-
quanto Ø escreveres nada sobre assumptos politicos, Ø espere 
os acontecimentos, pode muito bem tudo isto mudar e Você ser 
obrigado a estar aqui para fazer parte ou tomar parte. (Trecho 
de carta de 1894, extraído de Lopes e Marcotulio, 2011, p. 287)

c. Ø Não podes imaginar a alegria que me causou o recebimento 
de teu bilhête. Em primeiro lugar quero agradecer-te pelo postal 
que Ø me enviaste. Não pensei que seria lembrada tão facilmen-
te. [...] Você coleciona algo? posso saber o que? Eu faço coleção de 
selos, brasileiros e estrangeiros. (Trecho de carta de 1966, extraí-
do de Nunes de Souza e Coelho, 2013, p. 218). 

Notamos, nesses exemplos, que o pronome você é usado como pro-
nome pessoal, no lugar do pronome originário latino de segunda pessoa 
do singular, tu, e se combina com formas do paradigma de tu (tua, te, teu e 
morfema verbal de segunda pessoa do singular: -s, -ste). Segundo Lopes e 
Marcotulio (2011, p. 280), a variação entre tu e você em uma mesma carta 
mostra “a coexistência entre o novo e o velho em um domínio funcional 
amplo. As camadas mais antigas não são necessariamente descartadas, mas 
coexistem e interagem com as recentes”. O exemplo (5b) é particularmente 
interessante, pois é trecho de uma carta pessoal de uma pessoa ilustre ao 
amigo Rui Barbosa. Lembre-se da polêmica travada entre Rui Barbosa e 
Ernesto Carneiro Ribeiro sobre o texto do Código Civil Brasileiro de 1902, 
que vimos na Unidade A. Uma das críticas de Barbosa estava voltada ao 
inovadorismo de aspectos morfossintáticos do texto do código com relação 
à colocação pronominal, à estruturação sintática e à regência. 
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É importante ressaltar que o pronome você chega ao século XXI como o 
pronome de segunda pessoa do singular quase exclusivo em algumas regiões 
do Brasil como o sudeste e o centro oeste. Entretanto, em outras regiões, espe-
cialmente no sul e no nordeste, ele se alterna com o pronome tu. Além disso, 
é possível observar em certas regiões (ou pelo menos na fala de determinadas 
pessoas) uso exclusivo de tu, como se o pronome você nesses casos ainda não 
tivesse começado a se implementar. Essas diferenças de comportamento po-
dem ser observadas na fala dos informantes do VARSUL, conforme indicam 
os resultados de Loregian-Penkal (2004), expostos na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1: Resultados referentes ao número de informantes que usam os 

pronomes tu e você nas três capitais do sul do Brasil

A autora constata que alguns informantes da Região Sul usaram 
nas entrevistas só o pronome tu, outros só o pronome você e outros 
alternaram os pronomes tu e você. Observe que, enquanto em Curitiba 
os 24 informantes apresentam categoricamente a forma você, em Porto 
Alegre 14 informantes só usam a forma tu e 9 alternam tu/você. Esse úl-
timo padrão também se apresenta em Florianópolis, com 13 informan-
tes só usando tu e 10 alternando os pronomes tu/você para representar 
a segunda pessoa do singular. Os exemplos de fala florianopolitana em 
(6), extraídos do banco de dados VARSUL, ilustram esses casos.

6) a. (...) um amigo, um conhecido me mandou uma fotografia duma 
cascata, dizendo assim: “Estou te mandando esta fotografia por-
que faço comparação com a tua atitude. Tu nunca te metesse em 
briga, tu sempre fosse um- um camarada de respeito, soubesse 
respeitá os otros”. (Entrevista 13)

b. Que eu não aguentava ver mais nada quebrado dentro de casa. 
Não dava. Aí eu peguei e disse pra ele: “Oh, essa foi a última vez 

Região Somente tu Somente você Tu e você

Florianópolis 13 1 10

Porto Alegre 14 1 9

Curitiba - 24 -

Total 27 26 19

Fonte: Loregian-Penkal (2004, p. 121)
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que tu me deu esse pontapé.” Aí começamos a discutir, e eu disse: 
“pega tudo o que é teu e tu vai sair daqui agora. Porque se tu não 
sair por bem tu vai sair por mal”. (Entrevista 03)

c. (...) aí uma moça lá do hospital veio me chamá: “ Você que é a 
acompanhante da Dona Julieta?” (Entrevista 03). 

Notamos que o tu aparece de duas maneiras: (i) combinado com 
forma verbal de P2, com marca morfêmica distintiva, como em tu me-
tesse, tu fosse, Ø soubesse (6a); (ii) combinado com forma verbal de 
P3, como em tu deu, tu vai sair (6b), sem marca morfêmica distintiva. 
No sul do Brasil, é comum encontrarmos o primeiro caso usado prefe-
rencialmente por florianopolitanos e o segundo caso por gaúchos.

É importante lembrar que os pronomes pessoais de segunda pessoa 
do singular e do plural – advindos do pronome de tratamento Vossa(s) 
Mercê(s) – entraram na língua gradativamente, num processo de erosão 
fonética.  Segundo Faraco (1996), apesar de sua origem como forma de 
tratamento de deferência (Vossa Mercê), usada no século XVI, não se pode 
dizer que, em sua fase de entrada no sistema pronominal, você(s) tenha 
sido associado sempre a status social alto. Isso pode resultar da própria 
reinterpretação de Vossa Mercê como forma de tratamento para o povo 
em geral, depois de adotadas outras formas de tratamento às classes mais 
altas da sociedade, como Vossa Senhoria e Vossa Excelência. Pode-se dizer, 
segundo o autor, que sempre que uma das formas de tratamento perde seu 
valor honorífico e começa a ser usada entre pessoas de uma mesma classe 
social, escapa do uso restrito de formalidade. É comum nesses casos, uma 
redistribuição social das formas num processo contínuo de mudança.

Nesse processo de mudança linguística por gramaticalização de 
Vossa Mercê para o pronome você (ou de Vossas Mercês para vocês), 
algumas propriedades se mantiveram e algumas se alteraram:

•	 As formas pronominais você e vocês mantêm o traço formal 
originário de 3ª. pessoa, uma vez que continuaram a se combi-
nar com verbos em P3 e P6, respectivamente.
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•	 A interpretação semântico-discursiva das formas você e vocês 
passa a ser de 2ª. pessoa do singular e do plural, respectivamente. 

Com relação à gramaticalização do nome gente ao pronome a gen-
te, observa-se que passa por um período em que a forma pronominal é 
usada como pronome indefinido, mantendo o traço genérico de ‘povo/
pessoa’. No final do percurso, ele ganha traço de pronome pessoal ao ser 
usado no lugar do pronome nós para indicar primeira pessoa do plural. 
Assim, o pronome a gente começa a concorrer com nós. O exemplo (7), 
a seguir, ilustra essa alternância. 

7) Por isso, vamos conversar. Entre em contato com a gente, para 
nos contar o que aconteceu. Queremos saber os motivos que 
levaram a essa decisão. (Trecho de carta comercial datada de 
1998, extraído de Lopes, 2007, p. 109).

Nesse processo da mudança linguística do nome genérico gente 
para o pronome a gente, algumas propriedades se mantiveram e algu-
mas se perderam:

•	 A forma pronominal a gente mantém o traço formal originário de 3ª. 
pessoa, uma vez que continuou a se combinar com verbos em P3. 

•	 A interpretação semântico-discursiva da forma a gente se alte-
ra para +EU, passando a incluir o falante (1ª. pessoa do plural). 

Com a manutenção dos traços de terceira pessoa, os pronomes 
você(s) e a gente provocam uma reestruturação no paradigma verbal, 
que passa de seis formas básicas para três (ou quatro ou cinco), com 
muitas formas homônimas, isto é, formas flexionais do verbo morfolo-
gicamente iguais, como ilustra o paradigma em (8), a seguir.

8) eu corro 
tu corres/você corre 
ele corre  
nós corremos/a gente corre
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vocês correm 
eles correm 

A inserção de você e a gente no quadro pronominal, disputando 
com os pronomes tu e nós as indicações de segunda pessoa do singu-
lar e de primeira pessoa do plural, respectivamente, segundo Duarte 
(1993), constituiria motivação suficiente para a perda do sujeito nulo 
(ou do parâmetro do sujeito nulo), uma vez que esses novos pronomes 
se combinam com formas verbais sem desinência distintiva. Isso sig-
nifica dizer que o apagamento de algumas desinências verbais, como 
a de segunda pessoa do singular (-s), de primeira pessoa do plural 
(-mos) e de segunda pessoa do plural (-is) dá aos novos pronomes o 
status de únicos indicadores da categoria de pessoa. Daí sua presença 
cada vez mais obrigatória, como se observa em (9).

9) você corre/ele corre/a gente corre 
vocês correm/eles correm

Essa tendência ao preenchimento do sujeito pode ser observada 
nos resultados diacrônicos do estudo pioneiro de Duarte (1993), com 
base em uma amostra de peças de teatro escritas no Rio de Janeiro em 
diferentes períodos dos séculos XIX e XX.

Gráfico 1: Trajetória de sujeito preenchido nas três pessoas do discurso nos 

século XIX e XX

Fonte: Duarte (1993, p. 117)
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Como podemos observar, nos três primeiros períodos, o sujeito 
pronominal é majoritariamente nulo, não ultrapassando a faixa de 30%. 
Vale ressaltar que, nessa época, os pronomes novos (você e a gente) ain-
da não faziam parte do sistema pronominal do português brasileiro. Do 
quarto período em diante, nota-se uma mudança em progresso de lín-
gua de sujeito nulo a língua de sujeito preenchido, afetando principal-
mente a primeira e a segunda pessoas do discurso (que já se encontram 
em disputa gradativa com os novos pronomes), chegando a percentuais 
de 82% e 78% de pronomes expressos, respectivamente, na última peça 
analisada (1992). Com respeito à terceira pessoa, nota-se uma mudança 
mais lenta, não ultrapassando 45% de sujeitos preenchidos.  Os exem-
plos em (10) ilustram esses casos:

10)  Aí eu estava aqui dentro, quando ele chegou ali, eu olhei pra ele 
e disse: Você não vai mais ficar aqui dentro de casa. Tudo o que 
é teu já está tudo arrumado, você pode pegar tudo o que é teu e 
ir-se embora porque eu não lhe quero mais aqui dentro de casa. 
(Trecho de fala de Florianópolis do banco VARSUL)

Com a manutenção dos traços de terceira pessoa, os pronomes você 
e a gente provocaram uma nova reestruturação gramatical, agora no pa-
radigma pronominal dos oblíquos, que também passou a contar com for-
mas homônimas. O quadro a seguir dá uma ideia dessa mudança.

Como pode se depreender do quadro, as formas dos pronomes 
oblíquos de terceira pessoa do plural os, as, lhes e se acompanharam 
o pronome vocês na passagem da terceira para a segunda pessoa do 
plural, embora ainda sejam usadas com o pronome de terceira pessoa 

Pronomes pessoais Pronomes oblíquos

eu me, mim, comigo

tu ~ você te, ti contigo, o, a, lhe, se (prep. + você)

ele(a) o, a, lhe, se, si, consigo (prep. + ele/ela)

nós ~ a gente nos, conosco, se (prep. + a gente)

vós ~ vocês vos, convosco, com vós, os, as, lhes, se (prep. + vocês)

eles(as) os, as, lhes, se, si, consigo (prep. + eles/elas)
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eles(as). O mesmo acontece com o pronome você. As formas oblíquas 
de segunda pessoa do singular o, a, lhe e se acompanharam o pronome 
você e também ainda são usadas na terceira pessoa, com o pronome 
ele(s). Retomemos trechos do exemplo (10), agora em (11).

11)  (...) você pode pegar tudo o que é teu e ir-se embora porque eu 
não lhe quero mais aqui dentro de casa  (lhe = você).

Além da mudança observada no uso do pronome lhe, que indi-
ca segunda pessoa do discurso e caso acusativo (cf. exemplo (11)), 
observa-se que convivem harmoniosamente pronomes do paradigma 
de tu e pronomes do paradigma de você. Essas novas possibilidades 
combinatórias se tornaram bastantes usuais na língua falada, indepen-
dentemente de escolaridade. 

Com respeito ao clítico o/a de terceira pessoa, o que se observa na 
literatura é uma expressiva redução de seu uso no percurso do tempo. 
Analisando textos escritos no Brasil, ao longo de cinco séculos, Cyrino 
(1994) mostra um decréscimo de objetos anafóricos preenchidos e um 
substancial aumento de objetos nulos no tempo, conforme indica o 
Gráfico 2.

Gráfico 2: Trajetória de objeto nulo segundo o tipo de antecedente ao lon-

go do tempo

Fonte: Cyrino (1994, p. 170-174)
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Os resultados mostram que a mudança na sintaxe dos objetos ana-
fóricos – do parâmetro de objeto preenchido ao parâmetro do objeto 
nulo – se intensifica em contextos de retomada sentencial no período 
correspondente à passagem do século XVIII para o século XIX (de 46% 
a 82%) e em contextos de retomada nominal do século XIX para o sé-
culo XX. De maneira geral, nota-se que todas as taxas de objetos nulos 
crescem, mas o crescimento mais significativo ocorre em contextos de 
retomada de sintagma nominal [-específico] que parte de zero e chega 
ao século XX aos índices expressivos de 90%. O exemplo em (12), trazi-
do da autora, ilustra esse caso de nulo.

12)  Guilhermina: Está faltando um copo dos novos, Dona Lurdes. 
Lurdes: Se está faltando é porque você quebrou ___. (Marques 
Rebello, século XX)

Além dessas novas possibilidades, observamos também no por-
tuguês brasileiro pronomes pessoais do caso reto como (ele(s)/ela(s)) 
– que têm seu correspondente oblíquo (o(s), a(s)) – sendo usados no 
acusativo. Esse uso do pronome tônico na posição de objeto para o caso 
acusativo é, em geral, fato de discriminação social, embora não seja uma 
variante muito nova na língua. Mattoso Camara mostra indícios dessa 
variação no português arcaico, na literatura machadiana e em obras dos 
modernistas do início do século XX. Vejamos alguns casos retomados 
do autor (CAMARA Jr., 2004 [1972], p. xxx)

13)  a. Vi ela, nom temo ty  (português arcaico – como forma enfá-
tica, no lugar de Vi-a nom te temo)

b. Ainda hoje deixei ele na quitanda [fala de uma empregada 
negra - Machado de Assis]

c. Deixou-a (isto é, sua consciência) na ponta de um mandacaru de 
dez metros [fala de uma pessoa da classe alta - Mário de Andrade]

Segundo Camara Júnior, sobrevive no Brasil a forma arcaica – que 
veio a desaparecer em Portugal. O autor elabora algumas hipóteses teó-
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ricas para explicar a origem ou a implementação desse uso do pronome 
pessoal ele como acusativo. Vejamos:

•	 Hipótese 1: Vem da construção Mandou ele fazer (com a forma 
verbal do infinitivo nula), como em: Mandou ele Ø.

•	 Hipótese 2: Vem de uma extensão/generalização do Ele como 
forma tônica introduzida por uma preposição, como em: para 
ele → ele; Dei um presente para ele → Eu vi ele.

•	 Hipótese 3: Ele pode ser considerado como uma forma não 
pronominal, usado como se fosse um pronome demonstrativo, 
seguindo a deriva de sua origem latina (illum, illam, illos, illas), 
como em: Pedro fala → Ele fala; Falo a Pedro → Falo a ele; Vejo 
Pedro → Vejo ele.

A partir dessas observações – sem nenhuma intenção de serem 
completas ou exaustivas – podemos perceber que mudanças em um lu-
gar do sistema (nesse caso, no paradigma pronominal de sujeito) de-
sencadearam mudanças em outros lugares desse mesmo sistema que 
correspondem:

•	 a novas formas dos paradigmas pronominais oblíquos;

•	 a não marcação explícita de concordância verbal;

•	 ao parâmetro do sujeito preenchido;

•	 ao parâmetro do objeto nulo. 

É importante registrar que as formas nós/a gente e tu/você (e seus 
correspondentes pronominais) coexistem no português brasileiro, desen-
cadeando outras mudanças, como as atreladas ao preenchimento do sujeito 
pronominal e ao objeto direto anafórico nulo. Refletir sobre as mudanças 
dessas formas antigas e novas é uma das importantes tarefas do professor de 
língua. A mera substituição de um quadro por outro, isto é, do quadro dos 
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pronomes nós e tu pelo quadro dos pronomes você e a gente, não resolve-
ria o problema, segundo Lopes (2007, p. 116), uma vez que

Deixar de apresentar aos alunos o sistema atual em toda a sua complexi-

dade é um equívoco, mas não mencionar a existência dos pronomes em 

desuso seria um equívoco ainda maior. Trata-se de um conhecimento 

passivo, importante para que seja possível ler sincronias passadas.

4.3 A posição do clítico ou do pronome 
oblíquo em relação ao verbo

Outro fenômeno linguístico em processo de variação e mudança 
no português é a colocação pré e pós-verbal do pronome átono (ou or-
dem dos clíticos pronominais) – posições conhecidas como proclítica 
(clV) e enclítica (Vcl). As duas posições são consideradas variantes 
de uma mesma variável. Há vários debates sobre a norma de coloca-
ção dos pronomes átonos em Portugal e no Brasil. Nas gramáticas do 
português a ênclise é fixada de maneira rígida como a forma padrão, 
como em João viu-o. E a próclise vai ocorrer em certas condições es-
pecíficas: quando há elementos atratores que ‘comandam’ e ‘precedem’ 
o clítico (como em Ele não me encontrou feliz naquela cidade). En-
tretanto, muitos trabalhos sociolinguísticos apontam que, no portu-
guês brasileiro, o uso da próclise é generalizado, não mais restrito a 
palavras atratoras, fazendo parte do conjunto de fenômenos variáveis 
encontrados na norma culta atual.  

Segundo Vieira (2007), essa construção variável, do ponto de vis-
ta linguístico, é complexa e interdisciplinar. Além de a colocação do 
clítico ser um fenômeno da sintaxe, por se tratar de ordem de palavras, 
é também morfológico, por lidar com uma categoria gramatical que se 
parece com um afixo e ainda é fonético por ser um elemento átono que 
se junta ao verbo, formando um só vocábulo fonológico. Há explica-
ções sobre os diversos componentes gramaticais relacionados ao uso 
da próclise (clV) ou da ênclise (Vcl).
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Vale ressaltar que esse fenômeno variável trilhou caminhos diferencia-
dos desde o século XVI até o século XX nos textos escritos no Brasil e em 
Portugal. O uso de formas proclíticas no lugar de enclíticas tem sido alvo de 
muita polêmica ao longo dos séculos. Basta lembrar das críticas feitas pelo 
filólogo Manuel Pinheiro Chagas a José de Alencar em meados do século 
XIX, ao dizer que Iracema (1865) foi escrita com falta de correção, com 
muitos neologismos ‘arrojados e injustificáveis’ e ‘insubordinações gramati-
cais’, diferentemente do velho português. Segundo Pagotto (1998), um dos 
pontos criticados pelo filólogo era o fato de Alencar usar com certa liberda-
de a posição dos clíticos pronominais em relação ao verbo, colocando-os, 
como o escritor afirmava sem reserva, “onde mandassem os seus ouvidos”.

Para explicar um pouco dessa polêmica, retomemos o trabalho so-
bre os clíticos de Pagotto (1995). Num total de 1.436 dados extraídos de 
cartas e documentos oficiais, o autor mostra o percurso de mudança por 
que passou a colocação dos clíticos no português escrito no Brasil, em 
contextos de sentenças com verbos simples, como em elle a aseitou (Li-
vro do Tombo do Mosteiro de São banto da Bahia, 1ª. metade do século 
XVIII). Os resultados mostram que a próclise era a forma majoritária 
e bastante consistente do século XVI ao século XVIII, com percentu-
ais em torno de 85% em quase todos os períodos analisados. Por outro 
lado, cresce, a partir do século XIX, o percentual de ênclise, como os 
resultados do gráfico apontam.

Gráfico 3: Trajetória de próclise e ênclise ao verbo simples na escri-
ta brasileira

Sugerimos a leitura da 
tese de doutorado de 

Marco Antônio Martins, 
Competição de gramáticas 

do português na escrita 
catarinense dos séculos 19 
e 20, defendida em 2009. 
O autor analisa peças de 
teatro escritas em Santa 

Catarina e em Lisboa. 
Seus resultados mostram 

que o português escrito 
no Brasil e o português 

escrito em Portugal a par-
tir do início do século XX 

caminham em direções 
opostas com respeito à 

colocação pronominal ao 
verbo simples.

Essa polêmica pode ser encon-
trada no texto de Valdeci Rezen-
de Borges (2010): Manuel Pi-
nheiro Chagas leitor crítico de 
José de Alencar: a censura e a 
resposta. Disponível em: <http://
www.intellectus.uerj.br/Textos/
Ano9n2/10artigovaldeci.pdf>. 
Acesso em 19 de novembro de 
2012).

Fonte: Pagotto (1995, p. 188)
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O que se observa, segundo Pagotto, é surpreendente por duas razões:

De um lado, se se parte do princípio de que o PB atual é essencialmen-

te proclítico, seria esperado que resultados de períodos refletissem pa-

drões mais próximos disso. Não é o que se vê: a ênclise é muito mais 

forte nos dados a partir do século XIX. Por outro lado, se supomos que o 

PB é fruto de diversas mudanças (...) não esperaríamos encontrar o por-

tuguês clássico tão semelhante ao PB atual. Não teria havido mudança, 

então? (PAGOTO, 1995, p. 189).

O autor vai dar algumas explicações para os diferentes tipos de próclise 
pelo viés da teoria da gramática. Importa, neste momento, observar que, do 
ponto de vista da colocação pré ou pós-verbal do clítico pronominal, a pró-
clise é majoritária entre a primeira metade do século XVI e a primeira me-
tade do século XIX, caindo substancialmente na segunda metade do século 
XIX e na primeira metade do século XX. A próclise retorna a ser expressiva 
na segunda metade do século XX. É importante ressaltar que o período em 
que a próclise cai coincide com o período de fixação da norma padrão do 
Brasil, com base no modelo de certos escritores de Portugal.

Para ilustrar a variação da posição do clítico ao verbo (clV e Vcl), 
vamos trazer exemplos de trechos de cartas pessoais escritas na segunda 
metade do século XIX, como em (14).

14)  a. O futuro te espera grandioso: – prepara-te dignamente para êle 
(Trecho de carta de 1866, extraído de Cavalcante et al., 2011, p. 
188)

b. Perdeste um thesouro! Golpe tremendo lacerou-te o coração! 
(Trecho de carta de 1867, extraído de Cavalcante et al., 2011, 
p. 188)

c. Sei também que o Prudente não é teo amigo, me afiancou o 
Pinto Vieira (Trecho de carta de 1894, extraído de Cavalcante et 
al., 2011, p. 183)
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Os exemplos em (14) se remontam a trechos de cartas escritas por 
pessoas ilustres endereçadas ao amigo Rui Barbosa. Note novamente 
que uma das críticas de Rui Barbosa ao Código Civil brasileiro estava 
relacionada ao inovadorismo da colocação pronominal. É importante 
ressaltar que, no português clássico, a variação encontrada em (14a) e 
(14b), em sentenças de próclise com sujeito de SN, já era bastante co-
mum. Entretanto, casos como (14c), com próclise em início absoluto de 
sentença, são formas inovadoras do português brasileiro.

4.4 A construção verbo + se + SN

A variação das construções conhecidas como passivas sintéticas, como 
em ‘vendem-se casas’ e ‘vende-se casas’ também tem sido palco de muita dis-
cussão entre gramáticos, revisores e linguistas. De todas as mudanças por que 
passa o português brasileiro atual, talvez essa seja o caso mais polêmico, uma 
vez que há duas interpretações semânticas diferentes para elas. Vejamos.

Na primeira interpretação, encontrada na maioria dos livros didá-
ticos do ensino fundamental e médio, construções como ‘vendem-se 
casas’ são denominadas sentenças passivas sintéticas e a partícula ‘se’ que 
aparece nessas construções é apassivadora. Isso significa dizer que ‘ca-
sas’ seria o sujeito da oração, que foi apassivado pela partícula ‘se’, e por 
conta disso o verbo deveria concordar com o sujeito posposto.

De outro lado, argumenta-se que essas construções deveriam ser 
interpretadas como sendo um contexto de indeterminação do sujeito: 
‘Alguém vende casas’. Dessa forma, a partícula ‘se’ que aparece nessas 
construções não seria uma partícula apassivadora, mas sim um índice de 
indeterminação do sujeito – o que quer dizer que na sentença ‘vende-se 
casas’, o sintagma ‘casas’ é o objeto direto, argumento do verbo ‘vender’, 
e o sujeito é indeterminado (se = alguém).

Essas duas interpretações são fruto de debate há algum tempo no 
português. No livro Doa-se lindos filhotes de poodle: variação linguística, 
mídia e preconceito, publicado em 2005, Maria Marta Scherre traz dis-
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cussões de três grandes pesquisadores – Antenor Nascentes, Said Ali e 
Mattoso Câmara Júnior – sobre o problema da variação da forma verbal 
em casos como ‘doa-se lindos filhotes de poodle’. Scherre ressalta que os 
autores consideram tais sentenças como estruturas ativas com sujeito 
indeterminado, o qual estaria sendo indicado pela partícula–se; além 
disso, mostra através de evidências empíricas que já em Camões a con-
cordância em construções dessa natureza aparece variável.

Para dar uma melhor ideia do teor da polêmica que enseja esse tipo 
de construção sintática, vejamos duas crônicas: Português ou caipirês, 
de Dad Squarisi, publicada no Correio Brasiliense em 1996 e Joga-se os 
grãos... de Sírio Possenti, escrita para a revista Terra Magazine, em 2007. 

Português ou Caipirês?

Dad Squarisi

Fiat Lux. E a luz se fez. Clareou este mundão cheinho de jecas-tatus. 

À direita, à esquerda, à frente, atrás, só se vê uma paisagem. Caipiras, 

caipiras e mais caipiras. Alguns deslumbrados, outros desconfiados. 

Um - só um - iluminado. Pobre peixinho fora d’água! Tão longe da Eu-

ropa, mais tão perto de paulistas, cariocas, baianos e maranhenses.

Antes tarde do que nunca. A definição do caráter tupíniquim lançou 

luz sobre um quebra cabeça que atormenta este país capial desde 

o século passado. Que língua falamos? A resposta veio das terras lu-

sitanas.

Falamos o Caipirês. Sem nenhum compromisso com a gramática 

portuguesa. Vale tudo: eu era, tu era, nós era, eles era. Por isso não 

fazemos concordância em frase como “não se ataca as causas” ou 

“vende-se carros”.

Na língua de Camões o verbo está enquadrado na lei da concordân-

cia. Sujeito no plural? O verbo vai atrás. Sem choro nem vela. O su-

jeito causas e carros estão no plural. O verbo, vaquinha de presépio, 
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deveria acompanhá-los. Mas se faz de morto. O matuto, ingénuo, 

passa batido. Sabe por quê?.

O sujeito pode ser ativo ou passivo. O ativo pratica a ação expressa 

pelo verbo. Os caipiras (sujeito) desconhecem (ação) o outro lado. 

Passivo, sofre a ação: o outro lado (sujeito) é desconhecido (ação) 

pêlos caipiras. Reparou? O sujeito - o outro lado - não pratica a ação.

Há duas formas de construir a voz passiva:

a)  com o verbo ser (passiva analítica): A cultura caipira é estudada 

por ensaístas. Os carros são vendidos pela concessionária. 

b)  Com o pronome se (passiva sintética): estuda-se a cultura caipira. 

Vendem-se carros. No caso, não aparece o agente. Mas o sujeito está 

lá. Passivo, mas firme.

Dica: use o truque dos tabaréus cuidadosos: troque a passiva sin-

tética pela analítica. E faça a concordância com o sujeito. Vende-se 

casas ou vendem-se casas? Casas são vendidas (logo; vendem-se 

casas). Não se ataca ou não se atacam as causas? A causas não são 

atacadas (não se atacam as causas). Fez-se ou fizeram-se a luz? A luz 

foi feita (fez-se a luz). Firmou-se ou firmaram-se acordos? Acordos 

foram firmados (firmaram-se acordos).

Na dúvida, não bobeie. Recorra ao truque. Só assim você chega lá e 

ganha o passaporte para o mundo. Adeus, Caipirolândia.

(Texto extraído de: BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o 

que é, como se faz. 4. ed. São Paulo: Edições Loyola, 1999, p. 95-96)

Dad aponta nessa crônica que, de acordo com a prescrição das re-
gras da “língua de Camões”, deve-se “enquadrar o verbo na lei da con-
cordância verbal”, isto é, ele deve concordar com o sujeito.  A autora dá 
a seguinte “dica” para que os falantes do português não sejam conside-
rados ‘caipiras’: troque a passiva sintética pela analítica, caso a troca seja 
possível, faça a concordância do verbo com o sujeito.
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Observe que nas explicações da autora não há argumentos linguís-
ticos a respeito da coerência dessa regra, apenas dicas. Comparemos 
agora esses argumentos aos que aparecem na crônica de Sírio Possenti, 
Joga-se os grãos...  

Joga-se os grãos...

Sírio Possenti

Uma questão que mereceria mais debate é a famosa passiva sintéti-

ca. Antes, vejamos uns dados.

Um dos poemas de Educação pela pedra, de João Cabral, publica-

do em 1966, chama-se “Catar feijão” e começa assim:

Catar feijão se limita com escrever: 

Joga-se os grãos na água do alguidar 

E as palavras na da folha de papel.

Não vou falar de poesia. Cito o trecho para chamar a atenção do lei-

tor para uma construção sintática: joga-se os grãos (e não jogam-se 

os grãos). Esta é a versão que está em Poesias completas, publica-

ção da José Olympio, de 1979. No Google, encontram-se (em home-

nagem a Cabral, eu deveria dizer encontra-se) diversas versões, ora 

com “joga-se”, ora com “jogam-se”. Na edição da Obra completa de 

Cabral, da Nova Aguilar (1994), a versão é “jogam-se os grãos”.

O que nunca se saberá é se foi ele quem “corrigiu” a versão original, na 

Obra completa, ou se houve uma revisão feita por sabe-se lá quem. E 

quem terá posto no ar as versões divergentes que o Google registra?

No dia 17/06/2007, Moacir Amâncio, que é poeta e articulista do Es-

tadão, publicou neste jornal um texto chamado “Para que se escreve 

tantos poemas?”. Ora, Cabral e Amâncio não podem ser contados 

entre os ignorantes de nossa língua.

Em 2005, Marta Scherre, sociolingüista que trabalha na UnB, publicou 

um livro chamado Doa-se lindos filhos de poodle; variação lingüís-
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tica, mídia e preconceito (S. Paulo, Parábola). Um dos estudos, o cen-

tral, é relativo exatamente ao “problema” da variação da forma verbal 

em casos como joga(m)-se os grãos e doa(m)-se lindos filhotes. Na 

verdade, há uma grande predominância da forma singular.

Na escola e nas provas, temos que aceitar que essa construção é pas-

siva e que o sujeito é o nome que vem depois do verbo (nos exem-

plos citados, grãos e lindos filhotes), e, por isso, o verbo deve estar 

no plural. Muitas aulas versam sobre o assunto, mas, mesmo assim, 

pouca gente fala e escreve segundo esta regra. Por quê?

Há pelo menos duas explicações para a resistência à regra. Uma diz 

respeito ao “se”, outra, ao verbo.

É muito difícil convencer alguém de que há dois “se” diferentes em 

exemplos como

Precisa-se de empregados 

Precisa-se navegar 

Vende-se esta casa

Todos os falantes de português, tenho certeza, tratam intuitivamen-

te os três casos como sendo do mesmo tipo, ou seja, não se men-

ciona quem precisa de empregados, quem precisa navegar e quem 

vende a casa. A única diferença é que o terceiro exemplo admite 

uma passiva, porque há nele um verbo transitivo direto.

Observe-se que, com essa transformação, a oração que resulta fica 

sem agente da passiva: esta casa é vendida. O que falta é o equivalen-

te do “se”, que é o sujeito (dito indeterminado) da oração ativa (nunca 

se dirá esta casa é vendida por se). A escola repete as gramáticas. Já 

que pode haver uma passiva, trata a própria ativa como passiva.

A segunda razão é que é contra-intuitivo dizer vendem-se casas, se 

casas é o objeto do verbo. A regra mais geral do português é que o 

verbo concorda com o sujeito, não com o objeto.
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Os falantes são bem mais sábios que escritores e gramáticos que 

inventaram e defendem essa forma, que só existe em português, 

isto é, não existe nas outras línguas neolatinas. Em Dificuldades da 

língua portuguesa, Said Ali fornece os seguintes exemplos no arti-

go “O pronome ‘se’”: espanhol: muy pocos reynos se halla (e não se 

hallan); italiano: del suo legno se fa ottimi pettini (e não se fanno). 

Mas seus argumentos são ainda melhores quando considera fatos 

de nossa língua. Vou citar e comentar dois.

Como se poderia dizer que o se que ocorre com verbos transitivos 

diretos é apassivador, e que, portanto, o nome que segue o verbo é 

seu sujeito, em exemplos como

Por tudo isso se admira a Vieira... 

Louva-se ao deus Termino

que são de Castilho, se esses nomes vêm precedidos de preposição? 

Em português há objetos diretos preposicionados (é o caso), mas 

não sujeitos precedidos de preposição. Logo, a Vieira e ao deus 

Termino são objetos. Se esses são objetos, como dizer que casas é 

sujeito em vende-se (ou vendem-se) casas? É muita falta de lógica.

Esse é um argumento “racional”, analítico, que desnuda uma con-

tradição. O outro argumento de Said Ali considera a interpretação 

corrente que se dá a textos como aluga-se esta casa. Said Ali per-

gunta como entendemos uma placa com essa inscrição que acaso 

vemos pendurada numa casa. Se a oração fosse passiva e casa seu 

sujeito, diz ele, então deveríamos entender que o texto quer dizer 

que há moradores na casa e que eles estão avisando aos transeuntes 

que esta casa não lhes pertence, mas que pagam aluguel para morar 

nela. Mas alguém já leu uma placa dessas assim?

Isso é completamente absurdo, absolutamente contrário à interpretação 

corrente: uma inscrição como essa quer dizer obviamente que uma pes-

soa ou uma empresa cujo nome não importa tem a seu encargo fazer com 

que esta casa, que provavelmente está desabitada, venha a ser alugada.
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Se a interpretação é esta - convenhamos que, por mais que um gra-

matiquista seja empedernido, é certo que ele mesmo lê assim pla-

cas desse tipo -, então não há se apassivador, nem sujeito nominal. 

A oração é ativa e seu sujeito é se (sujeito indeterminado, no sentido 

de que não é expresso).

Outra vantagem é que uma solução como esta diminui os tipos de 

se. Diminuir o número de entidades postuladas sempre elimina ex-

plicações fajutas. Esse seria um caso.

(Texto de Sírio Possenti, acessado no dia 22 de março de 2013 no site: 

http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/2007/06/21/

joga-se-os-graos/)

Na crônica Joga-se os grãos, Possenti põe em debate a discussão 
sobre a passiva sintética, trazendo exemplos de brasileiros renomados, 
em que a marcação verbal de concordância entre o verbo e o sintagma 
nominal é variável, como em (15) e (16):

15)  Catar feijão se limita com escrever: 
 joga-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel 
e depois, joga-se fora o que boiar.

(Poemas de Educação pela pedra, de João Cabral, publicado em 
1966).

16)  Para que se escreve tantos poemas? 

(Escrito por Moacir Amâncio, que é poeta e articulista do Esta-
dão, neste jornal no dia 17/06/2007).

Possenti argumenta que, ao escrever as sentenças ‘joga-se os grãos 
na água do alguidar’ e ‘para que se escreve tantos poemas’, os autores 
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não devem ter “errado” a concordância. Provavelmente, essas sentenças 
foram usadas como ativas com sujeito indeterminado: alguém joga os 
grãos e alguém escreve tantos poemas.

Para corroborar sua hipótese, Possenti traz dois argumentos im-
batíveis que o gramático Said Ali apresentou na década de 1960 sobre 
esse tema, ao considerar fatos de nossa língua: (i) há verbos transitivos 
diretos preposicionados como em “Louva-se ao deus Termino” e, nesse 
caso, o sintagma posposto ao verbo está preposicionado, podendo ser 
considerado apenas como objeto direto e nunca como sujeito; (ii) a in-
terpretação de uma placa com os dizeres “Aluga-se esta casa” só poderia 
indicar que uma pessoa ou uma empresa tem a seu encargo fazer com 
que a casa, que possivelmente está desabitada, venha a ser alugada. Se 
a interpretação fosse de passiva significaria ‘Esta casa está alugada’, ou 
seja, há moradores na casa e eles estão pagando aluguel para morar lá. 
Com esse argumento, Said Ali mostra a incoerência de se interpretar 
uma sentença desse tipo com leitura passiva. Essa interpretação só po-
deria ser ativa de sujeito indeterminado: ‘Alguém aluga esta casa’.

Possenti conclui dizendo que dados esses argumentos seria mais 
lógico considerarmos que essas construções verbo+se+SN fossem in-
terpretadas como ativas de sujeito indeterminado, do mesmo modo 
que interpretaríamos sentenças como ‘Precisa-se de empregados’ ou 
‘Precisa-se navegar’.

O debate entre Squarisi e Possenti reforça a força da prescrição 
linguística de um lado e a lógica da língua de outro. Acreditamos que, 
nesse tipo de construção, o sintagma nominal que aparece posposto ao 
verbo não é o sujeito de uma construção passiva, mas o objeto direto de 
uma construção ativa com sujeito indeterminado. Justamente por isso, 
não se faz a marcação verbal de concordância.



Norma Linguística do Português do Brasil

90

Para refletir

Em muitas aulas de língua portuguesa, os professores versam sobre 

esse tema. Já nos perguntamos como esses professores avaliariam 

sentenças como ‘doa-se lindos filhotes de poodle’, ‘joga-se os grãos 

na água do alguidar’ ou ‘para que se escreve tantos poemas’? E por 

que as pessoas, em geral, falam e escrevem conforme as regras de 

concordância que estão descritas nesses exemplos? Pense em como 

você levaria essa discussão para a sala de aula. Na Unidade C, dare-

mos continuidade à discussão!
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5 Normas em conflito: a 
padronização e o linguista

Abrimos este capítulo com algumas questões: (i) considerando os 
fenômenos variáveis abordados anteriormente, quais das variantes são 
consideradas formas da norma padrão fixada no século XIX? (ii) quais 
dessas formas podem ser consideradas um conjunto de fatos linguís-
ticos que caracterizam o modo como normalmente falam as pessoas 
escolarizadas no Brasil do século XXI? (iii) essas normas estão em con-
flito? Algumas reflexões sobre a essas questões serão feitas adiante.

Sabemos que alguns fenômenos linguísticos usados no Brasil di-
ferem dos que encontramos em Portugal com respeito à frequência de 
uso e à avaliação social (positiva ou negativa) das formas em variação. 
Vejamos alguns casos em que há uma aproximação entre norma padrão 
e norma culta e casos em que há desacordo entre as duas normas nas 
variedades do português brasileiro e do português de Portugal (ou nas 
gramáticas do português brasileiro e do português de Portugal). Toma-
mos os fenômenos apresentados no Capítulo 2 para fazermos algumas 
considerações sobre norma padrão e norma culta. 

A síncope em proparoxítonas

•	 Norma padrão: na norma modelar deve-se preservar as de vo-
gais postônicas em palavras proparoxítonas, como em: abóbora, 
árvore, fósforo, relâmpago, fígado, óculos, cócegas, chácara etc. 

•	 Norma culta: a regra de manutenção das vogais postônicas em 
palavras proparoxítonas é, em grande medida, respeitada na 
fala culta.   

Podemos dizer, nesse caso, que a norma padrão e a norma culta 
seguem uma mesma direção, apesar de a queda de vogais postônicas em 
proparoxítonas ser um fenômeno variável desde o latim vulgar tanto no 
português brasileiro quanto no português de Portugal. 
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O paradigma pronominal: relação de concordância entre 

sujeito pronominal e verbo

•	 Norma padrão: na norma modelar, o verbo marcado distinti-
vamente com traços de pessoa e número concorda com o sujei-
to pronominal, como em eu cheguei/tu chegaste/ele chegou/nós 
chegamos/vós chegastes/eles chegaram. 

•	 Norma culta: observa-se que estão em jogo duas regras de con-
cordância verbal: (i) o verbo marcado distintivamente com tra-
ços de pessoa e número concorda com o sujeito pronominal, 
como em eu cheguei/tu chegaste/nós chegamos; (ii) no caso dos 
outros pronomes pessoais (você, ele, a gente, vocês, eles), que se 
combinam com formas verbais homônimas de terceira pessoa 
do singular ou do plural, não há marcação explícita de concor-
dância entre o verbo e o sujeito pronominal, como em: você 
chegou/a gente chegou/ele chegou e vocês chegaram/eles chegaram. 

Notamos que a norma padrão e a norma culta, nesse caso, não coinci-
dem. Esse desacordo está relacionado à entrada de novos pronomes pesso-
ais na língua (você(s) e a gente) e à persistência dos traços formais de terceira 
pessoa (singular e plural) nos verbos que acompanharam essas formas, no 
processo de gramaticalização, como mostramos anteriormente. Maior ain-
da fica o fosso entre as normas quando observamos no português brasileiro 
o paradigma flexional do verbo em muitas variedades vernaculares. Nesse 
caso, é comum verificarmos (principalmente na fala de pessoas não esco-
larizadas) que a marca flexional distintiva aparece na primeira pessoa do 
verbo, neutralizando-se nas demais, como em eu cheguei versus você ou tu 
chegou/nós ou a gente chegou/ele chegou/vocês chegou/eles chegou.

O paradigma pronominal: realização de pronomes pessoais 

na posição do sujeito (nominativo)

•	 Norma padrão: na norma modelar, o sujeito pronominal deve 
ser omitido, uma vez que a informação número-pessoal já apa-
rece na desinência verbal, como em: Ø Estudo todos os dias 
para a aula de Sociolinguística. 
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•	 Norma culta: há uma tendência de o sujeito pronominal apa-
recer expresso (ou realizado), mesmo quando o verbo ainda 
mantém marca morfêmica distintiva, como em: Eu estudo to-
dos os dias para a aula de Sociolinguística. 

A norma padrão prevê como modelo a omissão dos pronomes su-
jeitos, uma vez que a informação número-pessoal já aparece na desi-
nência verbal (como em estudo, estudas), mas na norma culta usual dos 
brasileiros observa-se uma tendência à realização expressa do sujeito 
(como em eu estudo, tu estudas/você estuda). Vimos que essa tendência 
provavelmente está acompanhada da entrada dos pronomes você(s) e 
a gente na língua portuguesa que se combinam com formas verbais de 
terceira pessoa. Aqui se observa que as normas padrão e culta encon-
tram-se em conflito no português considerado de prestígio no Brasil. 
Notamos, entretanto, que em Portugal o sujeito nulo ainda é a forma 
mais usual, normal e prestigiada - lá, portanto, há uma correspondência 
entre norma padrão e norma culta..

Duarte (1993) aponta que, com respeito ao fenômeno do pre-
enchimento do sujeito pronominal, as duas variedades, o português 
brasileiro e o português de Portugal, comportam-se diferentemente. 
Enquanto o português brasileiro tende a utilizar pronomes pessoais 
definidos preenchidos e indefinidos nulos, o português de Portugal 
tende a utilizar pronomes pessoais definidos nulos e indefinidos pre-
enchidos (com –se).  Essa diferença está atrelada a uma das caracterís-
ticas de línguas do sujeito nulo, no caso do PE, e de línguas de sujeito 
preenchido, no caso do PB.

O paradigma pronominal: pronomes clíticos de segunda 

pessoa na posição de acusativo e de dativo

•	 Norma padrão: na norma modelar, o clítico pronominal de 
segunda pessoa do singular é a forma te que pode ser usada 
tanto no acusativo quanto no dativo, como em: (falando com 
alguém) Eu te encontrei no cinema no domingo (te = acusativo)/ 
Eu te disse que estaria em casa no domingo (te = dativo).
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•	 Norma culta: o clítico pronominal de segunda pessoa do singu-
lar te é uma das formas usadas no acusativo e no dativo. Além 
disso, com a entrada do pronome você na língua portuguesa 
os clíticos o/a e lhe – prioritariamente formas de terceira pes-
soa – começam a ser usados também para indicar segunda pes-
soa, concorrendo com o pronome te, como em: (falando com 
alguém) Eu te/o/lhe encontrei em casa no domingo (te/lhe/o = 
acusativo)/ Eu te/lhe disse que estaria em casa no domingo (te/lhe 
= dativo). Nesse último caso, o clítico o não seria possível, como 
se percebe na sentença em: *Eu o disse que estaria em casa no do-
mingo. É como se o clítico o preservasse traços do caso acusativo. 

Notamos, no entanto, que muitas vezes o uso das formas te, o/a e 
lhe para se referirem ao interlocutor se distribuem diferentemente, com 
respeito às modalidades oral e escrita e ao uso monitorado dessas for-
mas: te é usado especialmente na fala e escrita espontâneas e o/a e lhe  
especialmente na fala e escrita monitoradas. Na norma de Portugal os 
paradigmas antigos são mais frequentes e, portanto, ainda configuram a 
norma culta, correspondendo ao que prescreve a norma padrão.

O paradigma pronominal: pronomes clíticos de terceira pes-

soa na posição de acusativo e de dativo

•	 Norma padrão: na norma modelar, o clítico pronominal de ter-
ceira pessoa é realizado pelas formas o(s)/a(s) no acusativo e pela 
forma lhe(s) no dativo, como em: (falando de alguém) Eu o vi no 
cinema no domingo/ Eu lhe disse que estaria em casa no domingo. 

•	 Norma culta: o clítico pronominal de terceira pessoa o(s)/a(s) 
é pouco frequente no acusativo e o lhe(s) também é pouco fre-
quente no dativo. As formas alternantes são: o objeto nulo para 
o acusativo, como em: (falando de alguém) Eu encontrei Ø no 
cinema no domingo e a forma preposicionada para o dativo, 
como em: (falando de alguém) Eu disse a ele que estaria em 
casa no domingo (te/lhe = dativo). 
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Vale ressaltar que no português brasileiro o objeto nulo como acu-
sativo é muito frequente, como atestou Cyrino (1994), diferentemente 
da norma usada em Portugal, que ainda apresenta uma frequência bem 
significativa de clíticos pronominais acusativos o(s), a(s).

O paradigma pronominal: pronomes pessoais do caso reto 

na posição de acusativo

•	 Norma padrão: na norma modelar, pronomes do caso reto (eu, 
tu, ele, nós, vós e eles) não podem ocupar a posição de acusativo 
por admitirem exclusivamente caso nominativo. Esses prono-
mes têm uma forma exclusiva para marcarem o acusativo (me, 
te, o/a, nos, vos, os/as).

•	 Norma culta: com a entrada dos pronomes pessoais você(s) e 
a gente – que não têm uma forma exclusiva para marcarem o 
acusativo – há uma tendência ao uso cada vez mais frequente 
de formas retas nessa posição, como em  (falando com alguém) 
Eu encontrei você no cinema no domingo/O professor encontrou 
a gente (eu e João) ontem no cinema.

Observamos que essas formas concorrem com construções que so-
frem estigma na sociedade, como em: (falando da primeira pessoa) João 
encontrou eu no cinema no domingo/(falando com alguém) Eu encontrei tu 
no cinema no domingo/(falando de alguém) Eu encontrei ele no cinema no 
domingo. Apesar do estigma, essas formas são bastante frequentes prin-
cipalmente nas variedades vernaculares do português brasileiro, como já 
atestou Camara Junior na década de 1960. Em Portugal, ainda permane-
cem os paradigmas antigos com formas clíticas para indicar o acusativo.

A posição do clítico ou do pronome oblíquo em relação ao verbo 

•	 Norma padrão: na norma modelar, clíticos pronominais acu-
sativos e dativos são hospedados à direita do verbo, como em 
Eu encontrei-o ontem no cinema, à exceção de alguns casos em 
que há palavras atratoras antes do verbo, como em Eu não o 
encontrei ontem no cinema. 
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•	 Norma culta: na norma culta falada e escrita no português 
brasileiro a próclise é a regra generalizada, quando há algum 
material antes do verbo (sujeito pronominal, sujeito nominal 
ou palavra atratora), como em Eu o encontrei ontem no cinema. 

Vale lembrar que as regras de colocação dos clíticos nas duas varie-
dades do português escrito e falado em Portugal e no Brasil apresentam 
diferenças bem significativas. Enquanto em Portugal a ênclise é usada 
majoritariamente, no Brasil a próclise é a variante preferida, como mos-
tramos nos resultados de Pagotto (1995).

A construção verbo + se + SN 

•	 Norma padrão: na norma modelar, o verbo deve concordar 
com o sujeito posposto, como em: Jogam-se os grãos. 

•	 Norma culta: na norma culta falada e escrita no português brasi-
leiro e no português europeu, o sujeito desse tipo de construção 
aparece geralmente indeterminado, nesse caso não há concordân-
cia obrigatória entre verbo e sujeito, como em Joga-se os grãos.

A partir dos argumentos apresentados na seção 4.4, observa-se que as 
construções em questão não são mais analisadas pela maioria dos falantes 
de língua portuguesa (seja em Portugal ou no Brasil) como passivas sintéti-
cas, mas como um caso de indeterminação do sujeito. É possível, encontrar-
mos, então, a norma culta utilizada em sincronias passadas cada vez menos 
frequente na língua e a norma culta atual cada vez mais recorrente.

Para Faraco (2002), é em função de certo descompasso entre o que 
é normatizado (como uma espécie de lei) e o que é de fato usado como 
normal e usual que nos deparamos frequentemente com verdadeiras cam-
panhas de ‘caça a erros’, seja na fala ou na escrita de pessoas comuns da so-
ciedade, seja na mídia. Ainda, segundo o autor, há no imaginário social um 
sentimento geral de que a norma padrão – interpretada pela população em 
geral como sinônimo de língua – é estática e, desse modo, a mudança lin-
guística seria uma espécie de decadência ou declínio. A reflexão sobre esse 
descompasso é talvez um dos grandes desafios a se enfrentar nas escolas. 



Fechando a unidade

Vimos nesta unidade que há pontos em conflito entre o que se con-
sidera norma padrão e o que se observa como norma culta normal e 
corriqueira, usada por pessoas mais escolarizadas, moradoras de zonas 
urbanas, no Brasil. Há em muitos casos convergências e divergências  
entre norma culta e norma padrão (modelar) e entre norma culta atual 
e norma culta antiga, essas últimas encontradas, principalmente, na fala 
e na escrita de pessoas mais velhas, são usadas em situações mais moni-
toradas, ou em linguagem especializada.  

É importante lembrar que nem a norma padrão nem a norma cul-
ta representa a língua portuguesa em sua totalidade: a primeira cor-
responde a um ideal abstrato de língua tida como ‘correta’; a segunda, 
a uma variedade da língua portuguesa usada por pessoas que gozam 
de certo prestígio (que são altamente escolarizadas, que circulam com 
desenvoltura no meio cultural escrito e que têm seu comportamento 
social avaliado positivamente). 

A partir dessas reflexões, acreditamos que é papel da escola:

•	 ensinar o conjunto de variedades que constituem a norma culta 
– tanto na modalidade oral quanto na escrita – para capacitar 
o aluno a dominar diferentes variedades e a adequar sua língua 
aos diferentes espaços sociais em que estiver inserido. 

•	 fazer reflexões sobre as diferentes normas (a norma padrão e 
a norma gramatical, por exemplo) para que o aluno possa ler 
textos de sincronias passadas e entender como essas normas 
foram construídas nas diferentes épocas.   

•	 fazer reflexões sobre o papel coercitivo da norma curta, ou seja, 
o papel que a mídia e a escola exercem ao impor um modelo de 
língua como o melhor e o mais correto, desprezando todas as 
outras formas de uso da língua;



É importante que o aluno tenha contato com o maior número de 
normas para que possa se integrar plenamente na sociedade em que 
vive. E para isso, conforme Barbosa (2007, p. 31), a escola precisa saber 
que

Trabalhar com o ensino de Língua Portuguesa é muito mais do que re-

lacionar o que é certo e o que é errado: é compreender seu funciona-

mento hoje, e no passado, em um processo dinâmico de capacitação 

dos alunos para a produção de textos orais e escritos os mais variados. 

A unidade a seguir trará reflexões e algumas contribuições sobre a 
prática pedagógica: a escola, as normas e a variação linguística.



Unidade C
Prática pedagógica: a escola, as 
normas e a variação linguística

Sala de aula, de Albert Samuel.





Introdução

Nesta unidade, organizada em quatro capítulos, refletimos sobre 
a prática pedagógica e as relações que se estabelecem entre a escola, as 
normas e a variação linguística. No primeiro capítulo, apresentaremos as 
concepções de norma trazidas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) dos anos finais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e pelas 
Orientações Curriculares para o Ensino Médio e, ainda, a concepção de 
norma que perpassa a prova de redação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). No segundo capítulo, discutiremos a questão da norma 
culta no Brasil e o ensino de língua nas escolas. No terceiro capítulo, abor-
daremos as relações entre as modalidades oral e escrita e as normas. No 
quarto capítulo, após as discussões e reflexões realizadas ao longo deste 
material, proporemos uma pedagogia para o ensino de norma.

Os objetivos desta unidade são, portanto:

•	 Apresentar as concepções de norma trazidas pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) dos anos finais do Ensino Fun-
damental, do Ensino Médio e pelas Orientações Curriculares 
para o Ensino Médio e apresentar também a concepção de nor-
ma que perpassa a prova de redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM);

•	 Discutir a questão da norma culta no Brasil e o ensino de lín-
gua nas escolas;

•	 Abordar as relações entre as modalidades oral e escrita e as 
normas;

•	 Propor uma pedagogia para o ensino de norma, baseada nas 
discussões e reflexões realizadas ao longo deste material.
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6 Concepções sobre norma nos 
documentos oficiais do Ensino 
de Língua Portuguesa

Neste capítulo, trazemos as concepções de norma que perpassam 
os PCN do terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, bem como a 
concepção de norma que orienta a prova de redação do ENEM.

Na primeira parte dos PCN do terceiro e quarto ciclos do Ensino 
Fundamental, na seção A reflexão sobre a linguagem, há uma subseção 
intitulada Implicações da questão da variação linguística para a prática 
pedagógica com algumas questões interessantes a serem discutidas aqui.

Alguns conceitos são postos de forma superficial, como aqueles as-
sociados à variação linguística. Embora essa questão não seja nosso foco, 
se relaciona ao nosso objeto de interesse, pois como vimos na Unidade B, 
o conceito de norma surge exatamente da necessidade de captar a hete-
rogeneidade constitutiva das línguas e, assim como a variação linguística, 
a norma linguística também revela questões relativas à valoração social.

No excerto a seguir, percebemos que o condicionamento da variação 
linguística, segundo os PCN, se daria “geralmente” por fatores sociais: “Não 
existem, portanto, variedades fixas: em um mesmo espaço social convivem 
mescladas diferentes variedades lingüística [sic], geralmente associadas a 
diferentes valores sociais”. (BRASIL, 1998, p.29) [grifos nossos].

No próximo excerto, embora embora os PCN enfatizem também 
a associação das variedades linguísticas “geralmente” a valores sociais, 
percebemos que se evidencia a relevância dos fatores geográficos para o 
fenômeno da variação, traduzidos pela “intensa movimentação de pes-
soas e intercâmbio cultural constante”:  

Mais ainda, em uma sociedade como a brasileira, marcada por intensa 

movimentação de pessoas e intercâmbio cultural constante, o que se 
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identifica é um intenso fenômeno de mescla lingüística, isto é, em um 

mesmo espaço social convivem mescladas diferentes variedades lin-

güísticas, geralmente associadas a diferentes valores sociais (BRASIL, 

1998, p.29) [grifos nossos].

Já no excerto a seguir, o “geralmente” dá lugar ao “sobretudo” e o 
condicionamento da variação linguística passa a ser social, geográfico e 
estilístico: “O uso de uma ou outra forma de expressão depende, sobre-
tudo, de fatores geográficos, socioeconômicos, de faixa etária, de gênero 
(sexo), da relação estabelecida entre os falantes e do contexto de fala”.  
(BRASIL, 1998, p.29) [grifos nossos].

Como vimos na disciplina Sociolinguística, a variação linguística 
é geralmente associada a um determinado valor social, como trazido 
nos PCN. Por outro lado, a opção por uma ou outra variante linguísti-
ca não depende sobretudo de fatores geográficos, socioeconômicos, de 
faixa etária, de gênero (sexo), da relação estabelecida entre os falantes e 
do contexto de fala: há, na verdade, em alguns fenômenos de variação 
linguística, o condicionamento de uma variante ou outra por fatores ge-
ográficos, sociais (incluindo fatores etários e de gênero) e estilísticos. 
Já para outros fenômenos de variação, os trabalhos científicos não con-
seguem identificar fatores externos à língua interferindo na escolha de 
uma ou outra variante.

No nosso entendimento, um documento que se quer orientador de 
práticas de ensino deveria ser um pouco mais cuidadoso na definição 
de conceitos tão caros à sala de aula, pois um professor que não seja 
conhecedor da área da sociolinguística/variação linguística poderá ter 
dificuldade no encaminhamento do seu trabalho, ou ainda, o conduzirá 
de forma equivocada.

Outra questão importante refere-se a uma certa contradição na vi-
são de língua única, já que inicialmente os PCN evidenciam que

Embora no Brasil haja relativa unidade lingüística e apenas uma língua 

nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de emprego de palavras, 
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de morfologia e de construções sintáticas, as quais não somente iden-

tificam os falantes de comunidades lingüísticas em diferentes regiões, 

como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade de fala (BRA-

SIL, 1998, p.29) [grifos nossos],

e mais adiante salientam que

a imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da 

linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, 

dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre “o que 

se deve e o que não se deve falar e escrever”, não se sustenta na análise 

empírica dos usos da língua (BRASIL, 1998, p.29).

Como bem aborda Faraco (2008, p.31), “como os estudos científicos 
da linguagem verbal têm mostrado, nenhuma língua é uma realidade uni-
tária e homogênea. Só o é, de fato, nas representações imaginárias de uma 
cultura e nas concepções políticas de uma sociedade”. Nesses excertos que 
destacamos dos PCN, mesmo usando o termo “relativa unidade linguísti-
ca” é a “unidade” que sobressai. Poderia ter-se salientado quantas línguas 
de imigrantes temos pelo país afora, quantas línguas indígenas foram e 
são faladas em território brasileiro, por exemplo. Além de negar o que 
temos hoje, nega-se todo um passado e presente multilíngue, já que tenta 
explicar a variação existente pela “intensa movimentação de pessoas e in-
tercâmbio cultural constante”, sem mencionar nossa história, responsável 
também pela diversidade linguística do país.

Os PCN também trazem, de maneira confusa, a questão da norma 
da escrita que não se sustenta “nos usos da língua” (aqui “usos” parecem 
estar relacionados à fala). Parece haver nos PCN uma concordância das 
“prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos 
programas de difusão da mídia” para a escrita, mas não para a fala. Para 
explicar o excerto anterior os PCN trazem duas duas razões básicas para 
o fato de essas “prescrições” não se “sustentarem na análise empírica dos 
usos da língua” que se referem exclusivamente à fala: a primeira se refere 
ao “fato de que ninguém escreve como fala” e a segunda, relacionada à 
primeira, se refere ao “fato de que, apoiada na ideia de que ‘ninguém 
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fala corretamente no Brasil’, se insista em ensinar padrões gramaticais 
anacrônicos e artificiais” (BRASIL, 1998, p.30).

Há ainda conceitos importantes que não são definidos nos docu-
mentos, como o de “língua padrão” e o de “nível padrão de língua”. 

Primeiro, veremos a citação que traz o termo “língua padrão”:

Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua padrão como 

objetos privilegiados de ensino-aprendizagem na escola se justifica, na 

medida em que não faz sentido propor aos alunos que aprendam o que 

já sabem. Afinal, a aula deve ser o espaço privilegiado de desenvolvi-

mento de capacidade intelectual e lingüística dos alunos, oferecendo-

-lhes condições de desenvolvimento de sua competência discursiva. 

Isso significa aprender a manipular textos escritos variados e adequar o 

registro oral às situações interlocutivas, o que, em certas circunstâncias, 

implica usar padrões mais próximos da escrita (BRASIL, 1998, p.30).

Aqui se entende então que os alunos dominam a língua falada e a 
língua não padrão (ou o que se tem chamado língua não padrão!). Im-
portante notar que, mesmo sem aprofundar a ideia de língua padrão, os 
PCN defendem que o objeto privilegiado de ensino-aprendizagem na 
escola seja a língua escrita e a língua padrão. 

No final da citação, quando se afirma que “isso significa aprender a 
manipular textos escritos variados e adequar o registro oral às situações 
interlocutivas, o que, em certas circunstâncias, implica usar padrões 
mais próximos da escrita” (BRASIL, 1998, p.30), parece haver certa in-
coerência com o que é posto nas páginas anteriores, a saber “prescrever 
o que se deve e o que não se deve falar e escrever não se sustenta na 
análise empírica dos usos da língua” (BRASIL, 1998, p.29).

Agora veremos o excerto dos PCN que traz o termo “nível padrão 
de língua”: “Contudo, não se pode mais insistir na ideia de que o mode-
lo de correção estabelecido pela gramática tradicional seja o nível pa-
drão de língua ou que corresponda à variedade lingüística de prestígio”  
(BRASIL, 1998, p.31) [grifos nossos].
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Acreditamos que os conceitos de língua padrão e de nível padrão de 
língua sejam fundamentais para o ensino de Língua Portuguesa. Afinal, 
que língua é essa que os PCN defendem que seja ensinada em sala de aula?

Embora não definam quais sejam as normas a serem ensinadas na 
escola, os PCN salientam que

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o que 

se almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a escolha 

da forma de fala a utilizar, considerando as características e condições do 

contexto de produção, ou seja, é saber adequar os recursos expressivos, 

a variedade de língua e o estilo às diferentes situações comunicativas: 

saber coordenar satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo; 

saber que modo de expressão é pertinente em função de sua intenção 

enunciativa – dado o contexto e os interlocutores a quem o texto se 

dirige. A questão não é de erro, mas de adequação às circunstâncias de 

uso, de utilização adequada da linguagem (BRASIL, 1998, p.31).

Assim sendo, temos um indício da concepção de norma adotada 
pelos documentos oficiais que orientam as práticas de ensino em nível 
fundamental no país: não temos uma norma fixa, ela variará em função 
da situação de uso.

Analisando os objetivos gerais de Língua Portuguesa para o Ensino 
Fundamental trazidos pelos PCN, observamos objetivos relacionados a 
essa visão de norma atrelada à variação:

•	 conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português, 
procurando combater o preconceito lingüístico;

•	 reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como 
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana, 
na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas 
de outros grupos sociais que se expressem por meio de outras 
variedades;
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•	 usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise 
lingüística para expandir sua capacidade de monitoração das 
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade 
de análise crítica (BRASIL, 1998, p.33).

Em outra seção, em que se trata dos objetivos de ensino no processo de 
produção de textos orais, há, dentre outras expectativas, as de que o aluno:

•	 considere os papeis assumidos pelos participantes, ajustando o 
texto à variedade lingüística adequada;

•	 saiba utilizar e valorizar o repertório lingüístico de sua comu-
nidade na produção de textos;

•	 monitore seu desempenho oral, levando em conta a intenção 
comunicativa e a reação dos interlocutores e reformulando o 
planejamento prévio, quando necessário (BRASIL, 1998, p.51).

Podemos notar que há coerência entre os objetivos gerais da dis-
ciplina elencados anteriormente e o que se espera em atividades espe-
cíficas de oralidade apresentadas. Essa coerência também é percebida 
em uma das expectativas relacionadas ao processo de análise linguística 
exposto nos PCN:

[que o aluno] seja capaz de verificar as regularidades das diferentes va-

riedades do Português, reconhecendo os valores sociais nelas implica-

dos e, consequentemente, o preconceito contra as formas populares 

em oposição às formas dos grupos socialmente favorecidos (BRASIL, 

1998, p.52).

Para finalizar as reflexões relacionadas aos PCN do Ensino Funda-
mental, trazemos um excerto da seção que trata das “orientações didáti-
cas específicas para alguns conteúdos -  variação linguística”:

Frente aos fenômenos de variação, não basta somente uma mudança de 

atitudes; a escola precisa cuidar para que não se reproduza em seu espaço 
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a discriminação lingüística. Desse modo, não pode tratar as variedades 

lingüísticas que mais se afastam dos padrões estabelecidos pela gramáti-

ca tradicional e das formas diferentes daquelas que se fixaram na escrita 

como se fossem desvios ou incorreções. E não apenas por uma questão 

metodológica: é enorme a gama de variação e, em função dos usos e das 

mesclas constantes, não é tarefa simples dizer qual é a forma padrão 

(efetivamente, os padrões também são variados e dependem das 

situações de uso) (BRASIL, 1998, p.82) [grifos nossos].

Parece haver, nessa reflexão, a confirmação da concepção de nor-
ma do documento: não se sabe dizer qual seria a forma padrão, já que 
é variada e depende das situações de uso. Parece-nos que a norma a ser 
ensinada na escola não está definida nos PCN do Ensino Fundamental.

Já nos PCN do Ensino Médio, há uma maior clareza do que se en-
tende por norma padrão:

[...] no estudo da linguagem verbal, a abordagem da norma padrão deve 

considerar a sua representatividade, como variante lingüística de deter-

minado grupo social, e o valor atribuído a ela, no contexto das legitima-

ções sociais. Aprende-se a valorizar determinada manifestação, porque 

socialmente ela representa o poder econômico e simbólico de certos 

grupos sociais que autorizam sua legitimidade (BRASIL, 1999, p.127).

Norma padrão é entendida aqui como a variedade linguística do 
grupo social que tem maior poder econômico, ou seja, aquilo que vimos 
até agora como sendo “norma culta”.

Como vimos na Unidade B e veremos mais adiante no próximo 
capítulo, norma padrão, de acordo com Faraco (2008), é entendida di-
ferentemente do que está apresentado nos PCN. No entanto, há que se 
considerar a distância temporal de uma década entre a discussão que 
apresentamos neste material e a publicação dos PCN. 

Há também uma indicação da não primazia do ensino da norma 
padrão, mas, assim como nos PCN do Ensino Fundamental, uma preo-
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cupação com a adequação da linguagem aos diferentes contextos/situa-
ções de uso e interlocutores:

O desenvolvimento da competência lingüística do aluno no Ensino 

Médio, dentro dessa perspectiva, 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 graus de distanciamento e reflexão sobre contex-

tos e estatutos de interlocutores – a competência comunicativa vista 

pelo prisma da referência do valor social e simbólico da atividade lin-

güística e dos inúmeros discursos concorrentes (BRASIL, 1999, p.131).

Há outro documento orientador do Ensino Médio, que trazemos 
para nossa discussão, chamado Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio, que foi escrito posteriormente aos PCN e que objetiva ampliar as 
discussões apresentadas nos Parâmetros. 

Encontramos, inicialmente, uma discussão acerca da história da 
construção da disciplina de Língua Portuguesa que aponta a importân-
cia da inserção de reflexões sobre “situações de uso da língua que de-
terminam tanto o grau de formalidade e o registro utilizado quanto a 
modalidade de uso, se falada ou escrita” (BRASIL, 2006, p.20).

Embora haja menção à importância dessas questões, elas não se 
refletem nas discussões posteriores, em que irão aparecer de forma bas-
tante “tímida”. Um exemplo é o quadro I, na página 37 dos PCN, em que 
se apresentam os Eixos organizadores das atividades de Língua Portu-
guesa no Ensino Médio – Práticas de Linguagem. Há um único tópico em 
que temos a questão contemplada:

•	 Atividades de produção de textos (palestras, debates, seminá-
rios, teatro, etc.) em eventos da oralidade

Por meio desse tipo de expediente, pode-se não só contribuir para a 

construção e a ampliação de conhecimentos dos alunos sobre como 

agir nessas praticas [sic], como também promover um ambiente profí-

cuo à discussão e à superação de preconceitos lingüísticos e, sobretudo, 
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à investigação sobre as relações entre os gêneros da oralidade e da es-

crita, sobre a variação lingüística, sobre níveis de formalidade no uso da 

língua, por exemplo (BRASIL, 2006, p.37).

Acreditamos que os documentos oficiais que norteiam as práticas 
de ensino, analisados neste capítulo, apresentam discussões importantes 
para refletirmos. Entretanto, precisamos avançar em outras leituras para 
aprofundarmos conhecimentos e conseguirmos dar conta de assuntos tão 
complexos como as normas que elegemos para trabalhar em sala de aula.

No que se refere à prova de redação do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), salientamos que a redação é avaliada de acordo com os 
seguintes critérios:

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 

Língua Portuguesa.

Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar concei-

tos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro 

dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informa-

ções, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingüísti-

cos necessários para a construção da argumentação.

Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema 

abordado, respeitando os direitos humanos. [grifos do autor] (BRASIL, 

2013, p.08)

Como nosso interesse é discutir a concepção de norma que perpas-
sa a prova, colocaremos em foco aqui a Competência 1.

Vale ressaltar que houve alteração em relação à Competência 1 na 
prova de 2013. Anteriormente, de acordo com o Guia do participante de 



Norma Linguística do Português do Brasil

112

2012, a Competência 1, embora fosse detalhada da mesma forma que em 
2013, consistia em “demonstrar domínio da norma padrão da língua escri-
ta” (BRASIL, 2012, p.11). Em 2011, ano em que ainda não havia o Guia do 
participante, a Competência 1 era descrita da mesma forma que em 2012.

Atendo-nos à Competência 1 delineada a partir da prova de 2013, 
o que significa “demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 
Língua Portuguesa”? Inicialmente, na seção 2 do Guia do participante, 
evidencia-se a questão das diferenças entre fala e escrita, delimitando-se 
o que se entende por “modalidade escrita”:

Você já aprendeu que as pessoas não escrevem e falam do mesmo 

modo, uma vez que são processos diferentes, cada qual com caracte-

rísticas próprias. Na escrita formal, por exemplo, deve-se evitar, ao rela-

cionar ideias, o emprego repetido de palavras, como “e”, “aí”, “daí”, “então”, 

próprias de um uso mais informal (BRASIL, 2013, p.11).

Embora o objetivo fosse distinguir modalidade oral de modalida-
de escrita, de fato, evidencia-se a distinção entre fala informal e escrita 
formal. Em seguida, destaca-se então (palavra própria de um uso mais 
informal!) o que se entende por registro formal e informal.

Outra diferença entre as duas modalidades diz respeito à constituição 

das frases. No registro informal, elas são muitas vezes fragmentadas, 

já que os interlocutores podem complementar as informações com o 

contexto em que a interação ocorre, mas, no registro escrito formal, em 

que esse contexto não está presente, as informações precisam estar 

completas nas frases (BRASIL, 2013, p.11).

Aqui se inicia o parágrafo sobre “outra diferença entre as duas mo-
dalidades”, no caso, oral e escrita, mas fala-se em “registro informal” e 
“registro escrito formal”. Parece, outra vez, que se associa à modalidade 
oral o registro informal e à modalidade escrita o registro formal.

Fica claro no detalhamento da Competência 1 que se quer avaliar 
o “domínio da modalidade escrita formal”, no entanto, acreditamos que 

Informação encon-
trada no edital do 

ENEM 2011 http://
download.inep.gov.

br/educacao_basica/
enem/edital/2011/edi-

tal_n07_18_05_2011_2.
pdf, consultado em 

08/03/2014
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para delimitar o que se entende por modalidade escrita formal não é 
necessário escamotear o fato de existir também na modalidade oral o 
registro formal, assim como na modalidade escrita o registro informal. 

Há outro aspecto também importante na distinção entre modalidade 
oral e escrita que é o interlocutor/leitor. No exemplo da modalidade oral, 
na citação anterior, fica claro que o interlocutor/leitor estando presente 
atua como coautor do texto falado. No entanto, para o texto a ser escrito 
para a prova do ENEM, não se aponta o (provável) interlocutor/leitor, 
que, da mesma forma que no texto falado, será coautor desse texto.

Por fim, ainda no detalhamento da Competência 1, o Guia do par-
ticipante esclarece que: 

Na redação do seu texto, você deve procurar ser claro, objetivo e direto, 

empregar um vocabulário mais variado e preciso, diferente do que utili-

za quando fala, e seguir as regras estabelecidas pela modalidade escrita 

formal da Língua Portuguesa. Além disso, o texto dissertativo-argumen-

tativo escrito exige que alguns requisitos básicos sejam atendidos.

Além dos requisitos de ordem textual, como coesão, coerência, sequen-

ciação, informatividade, há outras exigências para o desenvolvimento 

do texto dissertativo-argumentativo:

- ausência de marcas de oralidade e de registro informal; 

- precisão vocabular; e 

- obediência às regras de:

. concordância nominal e verbal; 

. regência nominal e verbal; 

. pontuação; 

. flexão de nomes e verbos; 

. colocação de pronomes oblíquos (átonos e tônicos);

. grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e emprego de letras 

maiúsculas e minúsculas); e
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. divisão silábica na mudança de linha (translineação) (BRASIL, 2013, 

p.11-12).

Refletindo sobre a prova de redação do ENEM, parece-nos um 
avanço a avaliação a partir de critérios mais amplos que levem em conta 
o que se espera de um aluno do Ensino Médio: que ele seja capaz de, 
dentre as possibilidades de escrita que lhe foram ensinadas, escrever um 
texto na modalidade escrita formal. 

Ao analisarmos um dos critérios de avaliação mais de perto, a 
Competência 1, parece-nos que, quando são elencadas regras a serem 
obedecidas, se de um lado, o objetivo é orientar os avaliadores acer-
ca dos aspectos a serem observados na modalidade escrita formal dos 
candidatos, de outro lado, há que se ter o cuidado de lembrar que nem 
todos os aspectos a serem avaliados no que se refere à modalidade es-
crita formal são vistos e definidos do mesmo modo nos instrumentos 
normativos a que temos acesso. 

Para que a noção de norma do ENEM não passe de culta a curta, 
conforme definição de Faraco, como vimos na Unidade B, e discutire-
mos mais adiante no próximo capítulo, há que se prever bom senso na 
avaliação dos textos desse exame pelo país afora.

Para refletir

Observe na Proposta Curricular de Santa Catarina ou na Proposta 

Curricular do seu município a concepção de norma linguística que 

orienta o trabalho com a linguagem. 

Essa concepção vai ao encontro das propostas apresentadas e de-

fendidas neste material?



Capítulo  07Norma culta no Brasil e o ensino de língua nas escolas

115

7 Norma culta no Brasil e o 
ensino de língua nas escolas

Como sabemos, a norma adotada no passado no Brasil foi a euro-
peia, por isso até hoje buscamos uma norma que nos identifique linguis-
ticamente. Uma construção que não é tão simples, nem tão fácil como 
gostaríamos, pois, como evidencia Faraco (2011, p.271), “há uma longa 
história de pelo menos um século e meio na qual a sociedade brasileira 
construiu de sua língua uma imagem depreciativa.”

É claro que essas questões se refletem no ensino e, em especial, no 
ensino de língua. Há um descompasso, como aponta Faraco, entre a 
norma culta real e a norma culta idealizada, esta última denominada 
pelo autor de norma curta. 

Revisitamos aqui alguns conceitos de norma discutidos na Unida-
de B. A norma culta real seria a norma de determinado grupo social que 
apresenta uma cultura letrada num sentido amplo,

em outras palavras, a cultura letrada é, como têm procurado demonstrar 

os estudos sobre letramento (cf., entre outros, Soares, 1998), maior do que 

apenas ler e escrever. Do mesmo modo, a norma culta é mais que apenas 

um rol de elementos léxico-gramaticais. Ela combina práticas culturais, va-

lores sociais e elementos propriamente linguísticos (FARACO, 2008, p.56).

Já a norma culta idealizada (curta) seria a norma artificial, atrelada 
a um purismo gramatical que não se associa a nenhum grupo social, 
definida por Faraco (2008, p.64) como “uma concepção que apequena a 
língua, que encurta sua riqueza, que não percebe (por conveniência ou 
ignorância?) que o uso culto tem abundância de formas alternativas e 
não se reduz a preceitos estreitos e rígidos.”

Há ainda a norma padrão, que diferentemente da norma culta, e 
semelhantemente à norma curta, não se constitui como uma varieda-
de de um determinado grupo social, “é uma codificação relativamente 
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abstrata, uma baliza extraída do uso real para servir de referência, em 
sociedades marcadas por acentuada dialetação, a projetos políticos de 
uniformização linguística” (FARACO, 2008, p.73).

Por fim, temos a norma gramatical, segundo Faraco, seria a norma 
apresentada pelos nossos melhores gramáticos e dicionaristas os quais 
descrevem a língua portuguesa num “meio-termo” entre a rigidez da 
norma-padrão e as descrições da norma culta. (2008, p.81)

Devemos lembrar que todos os alunos, como qualquer um de nós, 
pertencem a determinado grupo social, circulam por diferentes redes 
sociais, vêm de ambientes linguísticos diversificados e percebem, desde 
muito cedo, que as pessoas falam diferente na sua casa, na casa dos avós, 
dos amiguinhos, quando viajam, na televisão, etc. No entanto, a escola, 
muitas vezes, “faz de conta” que essa “realidade sociolinguística” não 
existe quando impõe uma única norma para o aluno.

Além disso, não há norma que seja homogênea, nem mesmo a “cul-
ta”. Como aponta Faraco, a variedade culta também sofre alterações“[...] 
varia de lugar para lugar – conhece, portanto, variação regional; difere 
de registro a registro; difere da fala para a escrita e, por fim, a variedade 
culta – como qualquer manifestação linguística – muda com o passar do 
tempo” (2011, p.266-267).

Para refletir

Neste momento, podemos nos perguntar se a norma a ser ensinada 

(ou a que vem sendo ensinada) na escola é a norma culta, a norma 

curta, a norma padrão ou a norma gramatical. 

Tente rememorar sua trajetória escolar, desde a educação infantil, 

passando pelas séries iniciais do Ensino Fundamental, séries finais, 

Ensino Médio e agora no Ensino Superior. Pense não somente nos 

seus professores de Língua Portuguesa, mas também em como os 

professores das outras áreas/disciplinas lidavam/lidam com a ques-

tão da norma linguística. 

As redes sociais são definidas, 
de acordo com Milroy (2002), 
como a união de conexões con-
tratadas entre os indivíduos.
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Se por um lado, a norma culta é descrita tanto em bons dicionários, 
quanto em gramáticas de qualidade e é encontrada em livros ou artigos 
acadêmicos, muitas vezes exemplificada com excertos de textos de bons 
escritores, de outro lado, existem manuais da norma curta que desacre-
ditam/desqualificam esses materiais que descrevem seriamente a língua 
em uso. Dentre muitos prejuízos, está o desserviço ao ensino de língua:

[...] não será dessa maneira – desacreditando bons escritores e bons ins-

trumentos normativos – que construiremos no nosso país uma sólida 

cultura linguistica capaz de sustentar a promoção da língua, um bom 

ensino dela e a difusão ampla da nossa norma culta/comum/standard 

(FARACO, 2008, p.97) [grifos nossos].

Em contrapartida, Faraco aponta “três simples princípios” para 
neutralizar o efeito nefasto da norma curta, tão difundida na mídia e 
apreciada por muitos:

Acreditamos que com apenas estes três simples princípios – o uso se 

sobrepõe sempre à norma gramatical; conflitos entre instrumentos nor-

mativos são indicação de que os dois fatos pertencem à norma culta/

comum/standard (cabe ao falante optar pelo uso que lhe parecer me-

lhor); por fim, em conflitos entre a norma curta e a norma gramatical, 

deve prevalecer sempre esta – estaremos dando um passo significati-

vo para construir e consolidar uma cultura lingüística realista, positiva, 

equilibrada e que dê sustentação adequada ao ensino e à difusão 

das práticas de cultura escrita e da norma culta/comum/standard (2008, 

p.105) [grifos nossos].

Algumas questões sobre o ensino da norma parecem recentes, mas 
como aponta Magda Soares (1996) quando somente filhos das classes 
favorecidas chegavam à escola o ensino da língua única não era proble-
ma, pois chegavam à escola com o domínio das variantes mais presti-
giadas. Com o acesso das classes menos favorecidas, a escola continuou 
com o ensino da língua única, sem sucesso, pois agora havia muitas ou-
tras variantes dominadas pelos alunos que foram (e, em alguns casos, 
ainda são) ignoradas.
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O processo de democratização do ensino, em resposta às reivindicações 

das camadas populares por mais amplas oportunidades educacionais, 

concretizou-se em crescimento quantitativo e diversificação do aluna-

do. A escola, que até então se destinava apenas às camadas socialmente 

mais favorecidas, foi, dessa forma, conquistada pelas camadas popula-

res. Ora, exatamente porque, historicamente, sua destinação eram as 

classes favorecidas, a escola sempre privilegiou – e, a despeito da de-

mocratização do ensino, continua a privilegiar – a cultura e a lingua-

gem dessas classes, que [...] são diferentes da cultura e da linguagem 

das classes desfavorecidas. Não se tendo reformulado para seus novos 

objetivos e sua nova função, a escola é que vem gerando o conflito, a 

crise, que é resultado de transformações quantitativas – maior número 

de alunos – e, sobretudo, qualitativas – distância cultural e lingüística 

entre os alunos a que ela tradicionalmente vinha servindo e os novos 

alunos que conquistaram o direito de também serem por ela servidos. A 

escola não se reorganizou, diante dessas transformações que nela vêm 

ocorrendo; nesse sentido, a ‘crise da linguagem’ é, na verdade, uma crise 

da instituição escolar (SOARES, 1996, p. 68-69) [grifos da autora].

A escola passa então a ter de perceber a realidade sociolinguística do 
Brasil. Como sabemos, atualmente, já contamos com descrições do PB re-
alizadas por estudiosos em todo o país e registradas em relatórios de pro-
jetos de pesquisa, dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros 
como, a Gramática do Português Falado de Ataliba Teixeira de Castilho. 

No sul do Brasil, por exemplo, temos o projeto VARSUL Variação 
Linguística na Região Sul do Brasil, desenvolvido nos três estados em 
parceria com as Universidades Federal de Santa Catarina, Federal do 
Paraná, Federal do Rio Grande do Sul e a Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul. O projeto conta com um banco de dados de 
fala e escrita a partir do qual fenômenos de fala e de escrita do portu-
guês do sul são descritos por estudiosos.

Neste momento, retomamos os fenômenos linguísticos discuti-
dos no Capítulo 4 da Unidade B, com o objetivo de relacioná-los a 
atividades em sala de aula.
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1) A síncope em proparoxítonas

Como sabemos, o maior número de palavras da língua portuguesa 
caracteriza-se como paroxítona, ou seja, a tonicidade recai sobre a penúlti-
ma sílaba da palavra, como por exemplo: menino, beleza, cadeira, parede, 
cachorro, etc. Vimos na seção 4.1 do Capítulo 4, da Unidade B, que aquelas 
palavras da língua em que a tonicidade recai sobre a antepenúltima sílaba, 
denominadas proparoxítonas, são em menor número na língua e, portanto, 
consideradas ‘estranhas’ no que se refere ao ritmo da língua. 

Como vimos também, há uma tendência natural de o falante supri-
mir alguns segmentos das palavras classificadas como proparoxítonas 
para que se tornem paroxítonas, passando a ter o ritmo natural/caracte-
rístico da língua. A seguir, exemplos que podemos encontrar comumen-
te, já referidos na Unidade B:

1) abóbora > abobra, árvore > arve, fósforo > fosfro, relâmpago > 
relampo, fígado > figo, oculus > oclus, cócega > cosca,  chácara > 
chacra etc.

Sabemos que essa redução sofrida pelas proparoxítonas é, muitas 
vezes, estigmatizada por não ser característica da fala das pessoas mais 
escolarizados que em situações monitoradas procuram não suprimir a 
sílaba postônica.

Como aqui nos interessa refletir sobre a atuação em sala de aula, a 
respeito deste fenômeno linguístico específico, nossa sugestão é que o pro-
fessor, inicialmente, reflita, juntamente com seus alunos, sobre a história 
das mudanças ocorridas na passagem do latim para o português (algumas 
dessas mudanças estão referidas na seção 4.1, do Capítulo 4, da Unidade B).

A partir dessa reflexão o professor mostrará aos seus alunos que a 
supressão da vogal postônica não final nas palavras proparoxítonas não 
é um fenômeno recente, nem exclusivo de determinada comunidade de 
fala e que, como qualquer fenômeno de variação linguística, tem moti-
vações, sejam internas e/ou externas à língua, para se realizar. 
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Explicar aos alunos o que motiva hoje esse uso – a redução das 
proparoxítonas – levando em conta a história da língua é um primeiro 
passo para um ensino menos ingênuo da norma culta. Além de o profes-
sor levar para a sala de aula exemplos de mudanças ocorridas no passado 
e de mudanças que continuam ocorrendo no presente, com exemplos de 
pesquisas para ilustrar o conteúdo aos alunos, como aquelas apresentadas 
na Unidade B, também é interessante propor uma pesquisa que os alunos 
possam realizar em sua comunidade de fala. O professor pode organizar 
sua turma em pequenos grupos e orientar seus alunos a coletar dados em 
sua comunidade ou na própria comunidade escolar selecionando entre-
vistados com graus de escolaridade distintos para que possam observar a 
diferença no uso das proparoxítonas. 

Com o auxílio de um caderno e um lápis os alunos podem pedir para 
seus avós, tios, pais, irmãos, vizinhos ou mesmo funcionários e professo-
res da escola onde estudam, falarem a respeito de um determinado tema. 
O grupo deverá atentar para o uso das proparoxítonas nessa conversa. 
Cada aluno na equipe terá uma função: um poderá ficar responsável por 
selecionar os entrevistados, outro por elaborar questões para a entrevista 
(além de solicitar que o entrevistado fale livremente sobre algum assunto, 
os alunos deverão fazer uma lista com proparoxítonas e pedir ao entre-
vistado para repetir as palavras), outro por anotar as proparoxítonas que 
aparecerem na fala espontânea e na leitura da lista e outro poderá formu-
lar uma espécie de questionário para fazer um levantamento da opinião 
dos entrevistados a respeito da redução das proparoxítonas - podem, por 
exemplo, aprovar frases com as proparoxítonas reduzidas e perguntar o 
que o entrevistado acha, se entende a palavra, se acha que fala dessa forma 
ou se ouve pessoas falando assim. Opiniões sobre certo/errado, bonito/
feio também rendem uma boa discussão!

Em sala, os alunos organizam o material para socializar com a tur-
ma. Restará ao professor sistematizar o conteúdo: a partir dos dados das 
pesquisas realizadas pelos alunos, dos dados de pesquisas que o pro-
fessor apresentou à turma, somados à história da língua também apre-
sentada anteriormente. Certamente, o professor terá um vasto material 
para a discussão a respeito da norma deste fenômeno em especial.
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2) O paradigma pronominal

A discussão desse fenômeno linguístico apresentada na seção 4.2, 
do Capítulo 4, da Unidade B, traz reflexões muito importantes a serem 
levadas para a sala de aula. 

Muitos professores insistem em ignorar a mudança do paradigma 
pronominal no português e continuam a tratá-lo conformepostulado 
por algumas gramáticas tradicionais que não incorporaram a mudança.

No que se refere ao trabalho em sala de aula com o fenômeno da 
mudança do paradigma pronominal, é muito importante que o professor 
evidencie resultados de pesquisas que indicam a variação dos pronomes 
“tu” e “você” para a segunda pessoa do singular, apontando, em determi-
nadas comunidades de fala, a preferência pelo uso do “tu” ou pelo uso do 
“você” e os possíveis condicionamentos desse fenômeno variável.

O professor pode levar para a sala de aula o mapeamento realizado 
pelo Atlas Linguístico do Brasil (ALIB) em algumas regiões do país, as-
sim como o mapeamento realizado por projetos dialetológicos em regiões 
específicas do Brasil, como, por exemplo, o mapeamento realizado pelo 
Atlas Linguistico-Etnográfico de Santa Catarina (ALERS-SC) a respeito 
do uso do “tu” e do “você” em cidades representativas do estado de Santa 
Catarina. Esse mapeamento pode ser usado para mostrar aos alunos a 
história que há por trás das escolhas do pronome “tu” ou “você”, relacio-
nando-a às origens desses pronomes, conforme discutido na Unidade B.

Já em relação ao uso dos pronomes “nós” e “a gente” seria interes-
sante o professor fazer um trabalho com textos da esfera jornalística, 
como reportagens, por exemplo, escritas e faladas para levar os alunos 
a refletirem sobre os usos distintos nas duas modalidades. Pesquisas 
como a de Ana Kelly Brustolin (2009), sobre o uso e a variação de nós e 
a gente na fala e na escrita de alunos das séries finais do Ensino Funda-
mental, – discutida no capítulo a seguir – apontam para a preferência do 
uso do pronome “nós” na escrita e do “a gente” na fala. O professor po-
deria trabalhar com reportagens faladas e escritas sobre o mesmo tema e 

https://twiki.ufba.br/
twiki/bin/view/Alib/We-
bHome.
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solicitar aos alunos que façam um levantamento do uso de nós e a gente 
nesse gênero do discurso.

Em relação ao uso do vós, mesmo que não encontrado mais nem 
na escrita, nem na fala do português brasileiro, diferentemente do que 
ocorre no português de Portugal, o professor não deve perder de vista 
que o aluno precisa conhecer a forma para que consiga ler e atribuir 
sentido a textos antigos. 

Para tanto, é interessante que, em algum momento, o professor leve 
para a sala de aula textos de outras épocas para fazer referência a esse uso, 
sem a necessidade de cobrança das desinências verbais. Vale ainda levar 
textos atuais do português de Portugal para uma análise comparativa dos 
usos distintos dos pronomes na escrita. Pode-se ainda levar vídeos com 
a fala de portugueses que apresentem o uso do possessivo vossos, por 
exemplo, ainda frequentemente usado na língua falada.

Relações a respeito do uso dos pronomes pessoais e seus corres-
pondentes oblíquos, assim como reflexões sobre o preenchimento ou 
não do sujeito, são bastante frutíferas em sala de aula. O professor pode 
partir de textos escritos de diferentes épocas para propor análises e re-
flexões sobre a língua de hoje e a língua de ontem.

3) A posição do clítico ou do pronome oblíquo em relação ao 

verbo

A respeito desse fenômeno, como vimos na seção 2.3, do Capítulo 
2, da Unidade B, há formas em variação em relação à ordem dos clí-
ticos pronominais, se pré ou pós-verbal, como em Maria o beijou ou 
Maria beijou-o.  

Embora estudos, como o de Pagotto (1995), indiquem um percurso 
diacrônico da colocação dos clíticos que vai de pré-verbal do século XVI 
ao XVII, para pós-verbal no século XIX e retorna à colocação pré-verbal 
no século XX, nossas gramáticas ainda indicam que a possibilidade de 
colocação pré-verbal se restringe a elementos atratores.  
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Como vimos também na Unidade B, há estudos, como o de Martins 
(2009), que apontam para uma norma bastante distinta entre Portugal e 
Brasil no que se refere à colocação dos clíticos: enquanto, nos dias atuais, 
temos a preferência pela posição enclítica em Portugal, no Brasil temos 
um uso generalizado da posição proclítica. As pesquisas têm indicado que 
a colocação pronominal é, de fato, um dos fenômenos sintáticos que tem 
diferenciado a língua portuguesa em uso nesses dois países. 

Diante desse quadro, sugerimos que o professor leve, inicialmente, 
para a sala de aula, a história desse fenômeno em variação evidenciando os 
movimentos de aumento e decréscimo da frequência dos usos proclítico e 
enclítico dos pronomes no português brasileiro e no português de Portugal. 

Além de refletir sobre a história do português com ênfase nesse 
fenômeno linguístico, propomos que o professor, partindo de materiais 
escritos como jornais brasileiros e portugueses, assim como vídeos de 
fala de brasileiros e portugueses, discuta e analise com seus alunos as di-
ferenças existentes no uso dos clíticos nas duas modalidades da língua, 
falada e escrita, nesses dois países de língua portuguesa. 

4) Construção verbo + se + SN

Com relação a esse fenômeno, discutido na seção 2.4, do Capítulo 
2, da Unidade B, o professor não pode perder de vista as duas explica-
ções dadas para o “se” nas construções denominadas passivas sintéticas, 
como nos exemplos “alugam-se casas” e “aluga-se casas”.

O fenômeno apresenta duas interpretações e delas decorre o uso ou 
não da concordância verbal. No nosso entendimento, o professor deve 
levar para a sala de aula as duas interpretações dadas para o fenômeno, 
ilustrando-as com material escrito de gêneros diversos. 

Como atividade para a sala de aula, o professor poderia propor um 
júri simulado com uma parte da turma defendendo o uso da concor-
dância e outra parte, defendendo o não uso da concordância.
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Os alunos teriam de selecionar argumentos, previamente, para sua 
defesa ou condenação, ilustrando-os com exemplos de escrita de dife-
rentes gêneros, com exemplos de anúncios, propagandas e placas en-
contrados facilmente em vários espaços da comunidade.

Numa atividade como essa, assim como um júri de verdade, quem 
vence é quem convence. Portanto, o desfecho da atividade será dado 
pelos próprios alunos. Será mais feliz aquele que tiver argumentos mais 
fortes e souber usá-los com mais propriedade.

Caberá ao professor fazer seus alunos refletirem sobre a atividade, 
sobre os argumentos apresentados e os exemplos utilizados. 

Curiosidade

Pesquise no site do VARSUL (www.varsul.org.br) trechos de fala de di-

ferentes regiões do Sul do Brasil e atente para alguns fenômenos lin-

guísticos variáveis que foram discutidos ao longo deste material. Veja a 

riqueza de variedades encontradas em um território tão pequeno! 
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8 Modalidades oral e escrita e 
as normas

Iniciamos nossa conversa lembrando que a oralidade e a escrita, 
além de serem consideradas diferentes modalidades da língua, também 
apresentam diferentes normas. Vale salientar que, enquanto a oralidade 
é adquirida, a escrita é aprendida. Como destaca Mattos e Silva (2004, 
p.27) “qualquer indivíduo normal que entre na escola para ser alfabeti-
zado em sua língua materna já é senhor de sua língua, na modalidade 
oral própria a sua comunidade de fala”. 

Embora não atuemos na Educação Infantil, nem nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental, não podemos perder de vista essas importantes 
questões, pois o trabalho realizado com a alfabetização se refletirá direta-
mente no nosso trabalho com as séries finais e com o Ensino Médio.

Podemos enumerar diversos fenômenos variáveis bem aceitos na 
fala, mas nem tão bem aceitos na escrita. Embora muitos desses casos 
não sejam adequados a determinada variedade da escrita padrão, de 
acordo com compêndios gramaticais, são encontrados com frequência 
em textos de grande circulação, como jornais e revistas, por exemplo. 
São fenômenos que apontam, muitas vezes, a mudança da língua em 
percurso que não foi ainda registrada.

Podemos nos perguntar então por que algumas formas são aceitas 
na fala e não são aceitas na escrita. Nossa resposta retoma o conceito 
de norma discutido anteriormente: justamente porque a fala e a escrita 
apresentam normas distintas. Como aponta Faraco (2008, p.52):

Obviamente, esses dois fatos – a norma culta ser variável e haver diferenças 

entre a fala culta e a escrita culta – são, de novo, determinantes de flutua-

ções, desbordamentos e mudanças. De um lado, as fronteiras nunca são 

bem precisas e, de outro, inovações na fala culta (sempre menos conserva-

dora que a escrita) alcançam inexoravelmente a escrita culta – mesmo que 

continuamente condenadas por certos comentadores gramaticais.
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Como sabemos é, em geral, na fala que surgem as variantes inovado-
ras, sendo assim, é esperado que essa modalidade seja menos conservado-
ra e aceite formas ainda não utilizadas na escrita. No entanto, não pode-
mos perder de vista que a escrita também apresenta variação, tanto de um 
gênero do discurso para outro, quanto na escrita de um mesmo gênero. 

Para exemplificar essa afirmação, podemos pensar em um texto do 
gênero literário que se diferencia da escrita de um texto do gênero jor-
nalístico. Aqui temos, então, variação na escrita de textos de diferentes 
gêneros do discurso. Com o intuito de ilustrar a questão, convidamos 
vocês para a leitura de uma poesia do escritor Manoel de Barros e, em 
seguida, para a leitura de um texto jornalístico na área esportiva da co-
luna do jornalista Marcos Castiel.

A Doença (Manoel de Barros)

Nunca morei longe do meu país. 

Entretanto padeço de lonjuras. 

Desde criança minha mãe portava essa doença. 

Ela que me transmitiu. 

Depois meu pai foi trabalhar num lugar que dava 

essa doença nas pessoas. 

Era um lugar sem nome nem vizinhos. 

Diziam que ali era a unha do dedão do pé do fim 

do mundo. 

A gente crescia sem ter outra casa do lado. 

No lugar só constavam pássaros, árvores, o rio e 

os seus peixes. 

Havia cavalos sem freios dentro dos matos cheios 

de borboletas nas costas. 

O resto era só distância. 

A distância seria uma coisa vazias que a gente 

portava no olho 

E que meu pai chamava exílio.
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Analisando os textos, podemos perceber diferenças relacionadas às 
práticas de linguagem que são claramente distintas. Enquanto na poesia 
observamos uma linguagem de encantamento em que o autor apresenta 
certa liberdade nas escolhas lexicais e no distanciamento da realidade 
(padeço de lonjuras, diziam que ali era a unha do dedão do pé do fim do 
mundo, entre outras), no texto da esfera jornalística o autor tece comen-
tários a respeito de um jogo de futebol, apresentando ao interlocutor/
leitor informações e se posicionando a respeito do assunto. 

BARROS, Manoel de. A Doença. In: Poesia completa. São Paulo: Leya, 

2010, p.390 – 391.

Éverton Salva (Marcos Castiel)

Éverton Santos é o cara do Figueirense. A estrela do herói do acesso 

à Série A no ano passado voltou a brilhar ontem, na vitória de virada 

por 3 a 1 contra o Plácido de Castro que classificou o Furacão na 

Copa do Brasil.

Com um time reserva, o Figueira saiu atrás no placar aos 42 do pri-

meiro tempo, quando Douglas aproveitou um vacilo da defesa. Com 

risco de vexame, Vinícius Eutrópio colocou Éverton no intervalo. A 

alteração deu certo.

Aos 28, o atacante aproveitou falha do goleiro Darlan e marcou. No 

entanto, o empate ainda seria do Plácido por conta do 0 a 0 no Acre.

Éverton voltou a mostrar faro de gol aos 42, após outra falha de Dar-

lan. Ainda deu tempo para Giovani Augusto fazer o seu pênalti nos 

acréscimos.

(Texto publicado no Jornal Diário Catarinense – ano 28 – no. 10.213 

– 2ª. edição – 10/04/2014)
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Agora podemos pensar na questão da variação na escrita dentro de 
um mesmo gênero. Vamos fazer uma leitura comparativa do texto anterior, 
da esfera jornalística, com outro texto do mesmo gênero e sobre o mesmo 
assunto, este escrito pelo comentarista esportivo Miguel Livramento.

O que aproxima os textos Éverton Salva e Que apuro!? Os dois tex-
tos são da esfera jornalística, publicados em jornais do mesmo dia sobre 
o mesmo assunto, propõem-se a comentar um jogo de futebol de um 
time catarinense contra um time do norte do país. Ambos apresentam 
algumas informações sobre um determinado jogo de futebol e posicio-
nam-se acerca do assunto.

O que distancia esses textos? Embora se aproximem em função 
das razões descritas anteriormente, percebemos diferenças entre eles. 
A que podemos atribuir essas diferenças? Talvez às particularidades 
de cada jornal. O primeiro foi publicado no Jornal Diário Catarinense, 
jornal de grande circulação no estado com um público leitor bastante 
variado, podendo inserir aqui o público mais escolarizado da região. 
O segundo texto foi publicado no Jornal Hora de Santa Catarina, jor-
nal do mesmo grupo jornalístico que o primeiro, no entanto, criado 

Que apuro! (Miguel Livramento)

Deu a lógica, mas não precisava ser tão sofrido assim. O Figueirense 

faz três gols não foi surpresa, mas sim o Plácido de Castro ter feito 

um gol e o time alvinegro ter entrado mole em campo.

O técnico Vinícius Eutrópio teve que recorrer aos seus titulares, que 

estavam no banco, para decidir a partida que teoricamente estava 

na mão. Mas como o resultado é o que importa, o time chega com 

mais moral na decisão contra o Joinville, já que a equipe do Norte 

perdeu de 1 a 0 para o Novo Hamburgo.

(Texto publicado no Jornal Hora de Santa Catarina – ano 8 – no.2371 

– Florianópolis – 10/04/2014)
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para atender um público diferente. É um jornal menor, com matérias 
mais pontuais e com um preço mais acessível (enquanto o primeiro 
custa R$2,00, o segundo custa menos da metade, R$0,75). Portanto, o 
objetivo deste último jornal é atingir uma parcela da população menos 
privilegiada economicamente e, por isso, percebemos um texto menos 
cuidado como podemos observar no seguinte exemplo: O Figueirense 
faz três gols não foi surpresa.

Será que os textos são escritos de acordo com normas distintas em 
função do seu interlocutor/leitor? Como defendemos neste material, pro-
vavelmente é isso o que acontece, uma vez que o interlocutor/leitor é coau-
tor do texto por ocupar o imaginário do autor no momento da escritura.

Pensando na variação da norma da fala, também temos condicio-
namentos em relação ao gênero e à situação sociocomunicativa. Pode-
mos pensar em nossa própria fala: será que falamos da mesma forma 
quando estamos em uma situação formal, no gênero seminário acadê-
mico, por exemplo, e quando estamos em uma situação informal, no gê-
nero bate-papo? Certamente, já refletimos sobre essas questões ao longo 
do nosso curso, não é mesmo?

É importante lembrar que assim como temos normas distintas na 
escrita, também temos normas distintas na fala. Nesta modalidade, por 
exemplo, além do gênero e da situação sociocomunicativa que a condi-
cionam, temos a questão dialetal que dificilmente aparece na escrita, a 
menos que seja uma escrita que queira representar a fala, como pode-
mos observar em algumas histórias em quadrinhos. 

Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, por exemplo, fala-se m/E/
nino, enquanto nas regiões Sul e Sudeste fala-se m/e/nino. Essas marca-
ções não costumam aparecer na escrita formal. Conseguimos nos enten-
der através da modalidade falada de norte a sul do país, apesar dessas 
diferenças, pois somos capazes de conviver com variações dialetais. A 
modalidade escrita formal, no entanto, não comporta tanta variação, é na-
turalmente mais “homogênea”, pois, diferentemente da fala, não há o con-
texto situacional e expressivo para nos ajudar a atribuir sentido ao dito. 
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Embora consigamos nos entender de norte a sul do país, não pode-
mos esquecer que a determinadas normas da fala, aquelas menos pres-
tigiadas, temos o preconceito associado e a escola tem de tomar a tarefa 
de combatê-lo, como enfatizam os PCN:

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 fa-

lar – 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. Essas duas crenças produziram uma prática de 

mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, 

tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota 

desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde in-

teiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um deles 

tenha em um dado momento histórico. 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala uti-

lizar, considerando as características do contexto de comunicação, ou 

seja, saber adequar o registro às diferentes situações comunicativas. É 

saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, conside-

rando a quem e por que se diz determinada coisa. É saber, portanto, 

quais variedades e registros da língua oral são pertinentes em função da 

intenção comunicativa, do contexto e dos interlocutores a quem o tex-

to se dirige. A questão não é de correção da forma, mas de sua adequa-

ção às circunstâncias de uso, ou seja, de utilização eficaz da linguagem: 

falar bem é falar adequadamente, é produzir o efeito pretendido (PCN, 

1998, p.31-32).

O professor de Língua Portuguesa tem de ter clareza de que a 
variação linguística é intrínseca à língua, que toda língua varia e 
muda ao longo do tempo, e, portanto, variar não é errar. Além disso, 
a disciplina de Língua Portuguesa tem de tornar seu aluno proficien-
te em sua língua.
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Conseguiremos atingir o objetivo da disciplina de tornar nosso 
aluno proficiente na fala/escuta/leitura/escritura, eixos perpassados 
pela análise/reflexão linguística, quando trabalharmos eficientemente 
com a diversidade de práticas de uso da língua. Assim, possibilitaremos 
que nossos alunos transitem por diversos gêneros do discurso, fazendo 
escolhas linguísticas adequadas a eles.

Em relação a atividades práticas de ensino de norma culta de fala/
escuta, os PCN sugerem que:

Cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral nas diversas 

situações comunicativas, especialmente nas mais formais: planeja-

mento e realização de entrevistas, debates, seminários, diálogos com 

autoridades, dramatizações, etc. Trata-se de propor situações didáticas 

nas quais essas atividades façam sentido de fato, pois seria descabido 

“treinar” o uso mais formal da fala. A aprendizagem de procedimentos 

eficazes tanto de fala como de escuta, em contextos mais formais, difi-

cilmente ocorrerá se a escola não tomar para si a tarefa de promovê-Ia 

(BRASIL, 1998, p.31-32).

No que se refere ao ensino da norma culta de maneira geral os PCN 
salientam que:

A escola não pode garantir o uso da linguagem fora do seu espaço, mas 

deve garantir tal exercício de uso amplo no seu espaço, como forma de 

instrumentalizar o aluno para o seu desempenho social. Armá-lo para 

poder competir em situação de igualdade com aqueles que julgam ter 

o domínio social da língua (BRASIL, 1999, p.144).

Bortoni-Ricardo defende que há um contínuo para os eventos de 
comunicação. Há “eventos mediados pela língua escrita, que chamare-
mos de eventos de letramento, ou eventos de oralidade, em que não há 
influência direta da língua escrita”. (2004, p.62) [grifos da autora].
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         →

eventos de oralidade    eventos de letramento

Observamos então, em uma ponta do contínuo os eventos de ora-
lidade, sem interferência direta da escrita, e na outra ponta os eventos 
de letramento, influenciados diretamente pela escrita. Ao longo do con-
tínuo as infinitas possibilidades de mesclas entre eventos de oralidade e 
eventos de letramento.

Detalhando o contínuo, a autora destaca que:

Não existem fronteiras bem marcadas entre os eventos de oralidade e 

de letramento. As fronteiras são fluidas e há muitas sobreposições. Um 

evento de letramento, como uma aula, pode ser permeado de minie-

ventos de oralidade (BORTONI-RICARDO, 2004, p.62).

Interessante também trazermos aqui a discussão apresentada pela 
área da aquisição da linguagem a respeito de como se refletem no pro-
cesso de aquisição da escrita alfabética inicial as variantes linguísticas dos 
aprendizes. Seguem alguns exemplos extraídos de Abaurre (2006, p.5):

•	 dados representativos de variedades faladas no estado de São 
Paulo que inserem uma vogal alta, criando glide, depois da vogal 
média nasalizada: IMEISA, ‘imensa’; MOREINO,‘morrendo’;

•	 exemplo de escrita de criança falante de variedade que torna afri-
cadas as oclusivas coronais diante de vogal alta: TXIABO, ‘diabo’;

•	 dados representativos de dialetos do nordeste do país: BESU, ‘ber-
ço’ ( o fonema /r/, em final de sílaba, é regionalmente realizado 
apenas como aspiração ou alongamento da vogal); MIOCA, ‘mi-
nhoca’ (o fonema nasal palatal é foneticamente realizado, na re-
gião, apenas como nasalização da vogal precedente); APARISEU, 
‘apareceu’ (o levantamento da pretônica /e/, neste contexto e em 
palavras como‘apareceu’, é típico de algumas variedades da região).
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Poderíamos pensar em tantos outros exemplos de variantes das 
nossas comunidades da fala, não é mesmo? Embora desde muito cedo 
as crianças percebam as diferenças existentes entre as duas modalida-
des da língua – a falada e a escrita – em termos de funções sociais, por 
exemplo, de acordo com a autora, “é quase impossível imaginar outra 
explicação para as escolhas de certas letras em certos contextos que 
não seja o ‘vazamento’, para a escrita, de características fônicas da fala”. 
(ABAURRE, 2006, p.5).  Ela ainda afirma que, esse “vazamento” da pro-
núncia dos aprendizes ocorre naturalmente “em qualquer escrita alfa-
bética, dado que os sistemas alfabéticos de escrita baseiam-se no uso de 
grafemas para representar fonemas.” (ABAURRE, 2006, p.5)

Já pesquisas na área da sociolinguística têm apresentado resulta-
dos interessantes a respeito de análises comparativas entre fala e escrita. 
Trazemos para nossa discussão os resultados de Brustolin (2009) sobre 
o uso e a variação dos pronomes nós e a gente nas modalidades oral e 
escrita, já mencionados. A autora encontra resultados que indicam a 
efetiva inserção da forma inovadora a gente como pronome de primeira 
pessoa do plural, tanto na modalidade falada quanto escrita. Em termos 
percentuais, Brustolin encontra um total de 25% de dados de a gente 
(424 dados) e 75% de dados de nós (1243 dados). Vale salientar que a 
autora investigou quatro escolas da rede pública de ensino de Florianó-
polis a partir de coletas de textos escritos e em apenas uma delas a partir 
de coletas de dados de fala.
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9 Por uma pedagogia para o 
ensino de norma

Escolhemos, para iniciar o diálogo deste capítulo, o texto “Nóis 
Mudemo”, do autor catarinense Fidêncio Bogo.

Nóis Mudemo

O ônibus da Transbrasiliana deslizava manso pela Belém-Brasília 

rumo a Porto Nacional. Era abril, mês das derradeiras chuvas. No 

céu, uma luazona enorme pra namorado nenhum botar defeito. Sob 

o luar generoso, o cerrado verdejante era um presépio, todo poesia 

e misticismo. Mas minha alma estava profundamente amargurada. 

O encontro daquela tarde, a visão daquele jovem marcado pelo 

sofrimento, precocemente envelhecido, a crua recordação de um 

episódio que parecia tão banal... Tentei dormir. Inútil. Meus olhos 

percorriam a paisagem enluarada, mas ela nada mais era para mim 

que o pano de fundo de um drama estúpido e trágico.

As aulas tinham começado numa segunda-feira. Escola de periferia, 

classes heterogêneas, retardatários. Entre eles, uma criança cresci-

da, quase um rapaz.

- Por que você faltou esses dias todos?

- É que nóis mudemo onti, fessora. Nóis veio da fazenda.

Risadinhas da turma.

- Não se diz “nóis mudemo”, menino! A gente deve dizer “nós muda-

mos”, tá?

- Tá, fessora!

No recreio, as chacotas dos colegas: “Oi, nóis mudemo! Até ama-

nhã, nóis mudemo!” No dia seguinte, a mesma coisa: risadinhas, 

cochichos, gozações.
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À tarde, em casa, o menino desabafa:

- Pai, não vô mais pra escola!

- Oxente! Módi quê?

Ouvida a história, o pai coçou a cabeça.

- Meu fio, num deixa a escola pruma bobagem dessa! Não liga pras 

gozação da mininada! Logo eles esquece.

Não esqueceram.

Na quarta-feira, dei pela falta do menino. Ele não apareceu no resto 

da semana, nem na segunda-feira seguinte. Aí me dei conta de que 

eu nem sabia o nome dele. Procurei no diário de classe e soube que 

se chamava Lúcio – Lúcio Rodrigues Barbosa. Achei o endereço. Lon-

ge, um dos últimos casebres do bairro. Fui lá, uma tarde. O rapazola 

tinha partido no dia anterior para a casa de um tio, no sul do Pará.

- É, fessora, meu fio não aguentou as gozação da mininada. Eu ten-

tei fazê ele continuá, mas não teve jeito. Ele tava chatiado demais. 

Bosta de vida! Eu devia de tê ficado na fazenda cô a famia. Na cidade 

nóis não tem veis. Nóis fala tudo errado.

Inexperiente, confusa, sem saber o que dizer, engoli em seco e me 

despedi.

O episódio ocorrera há dezessete anos e tinha caído em total es-

quecimento, ao menos de minha parte. Uma tarde, num povoado 

à beira da Belém-Brasília, eu ia pegar o ônibus, quando alguém me 

chamou. Olhei e vi, acenando para mim, um rapaz pobremente ves-

tido, magro, com aparência doentia.

- O que é, moço?

- A senhora não se lembra de mim, fessora?

Olhei para ele, dei tratos à bola. Reconstituí num momento meus 

longos anos de sacerdócio, digo, de magistério. Tudo escuro.



Capítulo  09Por uma pedagogia para o ensino de norma

137

- Não me lembro não, moço. Você me conhece? De onde? Foi meu 

aluno? Como se chama?

Para tantas perguntas, uma resposta lacônica:

- Eu sou “Nóis mudemo”, lembra?

Comecei a tremer.

- Sim, moço. Agora lembro. Como era mesmo seu nome? 

- Lúcio – Lúcio Rodrigues Barbosa.

- O que aconteceu com você?

- O que aconteceu? Ah, fessora! É mais fácil dizê o que não aconte-

ceu. Comi o pão que o diabo amassô. E que diabo bom de padaria! 

Fui garimpeiro, fui bóia fria, um “gato” me arrecadou e levou num ca-

minhão pruma fazenda no meio da mata. Lá trabaiei como escravo, 

passei fome, fui baleado quando consegui fugi. Peguei tudo quanto 

é doença. Até na cadeia já fui pará. Nóis ignorante as veis fais coisa 

sem querê fazê. A escola fais uma farta danada. Eu não devia de tê 

saído daquele jeito, fessora, mas não aguentei as gozação da turma. 

Eu vi logo que nunca ia consegui falá direito. Ainda hoje não sei.

- Meu Deus!

Aquela revelação me virou pelo avesso. Foi demais para mim. Des-

controlada, comecei a chorar convulsivamente. Como eu podia ter 

sido tão burra e má? E abracei o rapaz, o que restava do rapaz, que 

me olhava atarantado. O ônibus buzinou com insistência. O rapaz 

afastou-se suavemente.

- Chora, não, fessora! A senhora não tem curpa.

Como, eu não tenho culpa? Deus do céu! Entrei no ônibus apinha-

do. Cem olhos eram cem flechas vingadoras apontadas para mim. O 

ônibus partiu. Pensei na minha sala de aula. Eu era uma assassina a 

caminho da guilhotina.
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Gostaríamos de refletir aqui sobre algumas situações trazidas pelo 
autor que, sob nosso ponto de vista, ilustram muito bem nossa seção 
intitulada Por uma pedagogia para o ensino da norma. 

O personagem retratado no texto traz para a sala de aula uma norma 
diferente da norma que estamos chamando ao longo da nossa discussão 
de norma culta, que é a norma eleita pela escola, pela professora e, pa-
rece, pelos demais alunos, que, embora, talvez ainda não a dominem, a 
reconhecem como legítima. Normalmente, em uma sala de aula, as nor-
mas que se distanciam da norma culta causam estranhamento, rejeição e, 
como no caso específico da história, “gozação”. São atitudes relacionadas 
ao preconceito diante de uma norma desvalorizada socialmente.

No caso retratado, essa “gozação” fez o aluno abandonar a sala de 
aula, o que também não é incomum. A desvalorização da norma que 
nossos alunos dominam quando chegam à escola implica em desvalori-

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

mudamos, mudamos, mudaamoos, mudaaamooos... Super usada, 

mal usada, abusada, ela é uma guilhotina dentro da escola. A gra-

mática faz gato e sapato da língua materna – a língua que a crian-

ça aprendeu com seus pais, irmãos e colegas – e se torna o terror 

dos alunos. Em vez de estimular a fazer crescer, comunicando, ela 

reprime e oprime, cobrando centenas de regrinhas estúpidas para 

aquela idade.

E os lúcios da vida, os milhares de lúcios da periferia e do interior, 

barrados nas salas de aula: “Não é assim que se diz, menino!” Como 

se o professor quisesse dizer: “Você está errado! Os seus pais estão 

errados! Seus irmãos e amigos e vizinhos estão errados! A certa sou 

eu! Imite-me! Copie-me! Fale como eu! Você não seja você! Renegue 

suas raízes! Diminua-se! Desfigure-se! Fique no seu lugar! Seja uma 

sombra! E siga desarmado para o matadouro da vida...”

(O texto pode ser acessado em: http://fidenciobogo.blogspot.com.

br/2011/05/conto-nois-mudemo.html. Acessado em: 25/03/2014)
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zação dos seus pares, da sua família, dos seus bens culturais, enfim, de 
tudo o que é conhecido e importante.  

Quando estamos em sala de aula, lidamos com situações semelhan-
tes à situação retratada por este texto em muitos momentos e, por isso a 
importância da formação inicial e continuada dos professores para que 
possam intervir da forma mais adequada possível.

Como o aluno dominava uma norma diferente da norma da escola, 
a primeira atitude da professora foi tentar adequar a norma do aluno, 
corrigindo-o diante da turma. 

Vamos analisar o efeito dessa atitude. O aluno entendeu que “falava 
errado”, que sua norma não era adequada, mas não dominava/conhecia 
outra alternativa para substituir aquela inadequada. Portanto, a atitude 
da professora só acentuou o que os colegas já haviam notado: Lúcio – o 
personagem – “falava errado” e assim como fez a professora, os alu-
nos também se sentiram no direito de corrigir o colega e ridicularizá-lo, 
pois ele “sabia menos”.

Quando a professora reencontra seu ex-aluno “pobremente vesti-
do, magro, com aparência doentia”, ela reflete sobre o ensino da gramá-
tica e diz:

Hoje tenho raiva da gramática. [...] A gramática faz gato e sapato da lín-

gua materna – a língua que a criança aprendeu com seus pais, irmãos 

e colegas – e se torna o terror dos alunos. Em vez de estimular a fazer 

crescer, comunicando, ela reprime e oprime, cobrando centenas de re-

grinhas estúpidas para aquela idade.

Sabemos que há algum tempo, desde a década de 1980, tem-se 
refletido a respeito do ensino de língua e tem-se proposto alternativas 
para esse ensino. No entanto, como vimos ao longo das nossas discus-
sões, não é tarefa fácil se livrar do normativismo, do conservadorismo 
que são reflexo de uma sociedade excludente que, acreditamos, tem se 
modificado ao longo dos anos.

Veja o material da disci-
plina de Metodologia do 
Ensino de Língua Portu-
guesa e Literatura.
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Não se defende, em hipótese alguma, a exclusão da reflexão sobre a 
língua. Ao contrário, além de ampliar as práticas de fala, escuta, leitura, 
escritura, temos de ampliar as atividades de reflexão sobre a língua - aí 
se incluem reflexões sobre a gramática da língua, sobre as regras de uso 
da língua, sobre normas etc. 

A situação representada pelo texto não é nada fácil e nem há uma 
fórmula para todas as situações relacionadas ao ensino da norma, mas te-
mos antes de mais nada de ter clareza da noção de norma para refletirmos 
sobre nossa prática pedagógica e atuarmos da maneira mais adequada 
possível. Concordamos com Ilari e Basso (2006, p.232) quando dizem que 
“se o aluno fala uma língua diferente, o melhor caminho para chegar à 
forma culta não é o autocontrole por meio da gramática, mas o exemplo 
do professor, a leitura, a impregnação paulatina da variante culta”.

Para continuar nossa conversa então, retomamos o conceito de 
norma trazido por Faraco:

norma é o termo que usamos, nos estudos linguísticos, para designar 

os fatos de língua usuais, comuns, correntes numa determinada comu-

nidade de fala. Em outras palavras, norma designa o conjunto de fatos 

linguísticos que caracterizam o modo como normalmente falam as pes-

soas de uma certa comunidade, incluindo os fenômenos em variação 

(2008, p.40) [grifos do autor].

Para pensarmos em uma pedagogia para o ensino de norma, temos 
de ter clareza desse conceito. Os alunos, portanto, trazem a(s) norma(s) 
da sua comunidade para a sala de aula, trazem os traços linguísticos 
usados comumente pela sua comunidade independentemente dos valo-
res sociais atribuídos a essa(s) norma(s).

A questão dos valores sociais atribuídos às normas tem de estar em 
mente quando ensinamos a língua, pois sabemos que linguisticamente 
toda norma tem regras de funcionamento (gramática), no entanto, a 
valoração atribuída às diferentes normas, relacionada a questões histó-
ricas, políticas, sociais, reflete diretamente no ensino de língua. Como 
salienta Faraco (2008, p.134):
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Essa valoração positiva ou negativa interfere diretamente em nossas ati-

tudes em relação às variedades lingüísticas e seus falantes, limitando, 

pela força dos pré-conceitos, nossa capacidade de julgar com a neces-

sária clareza os fatos da língua e a diversidade sociocultural. E isso, ob-

viamente, perturba muito nosso trabalho de professores de português. 

Além da valoração atribuída às normas, temos de lembrar que nos-
so aluno domina mais de uma norma “(já que a comunidade sociolin-
guística a que pertence tem várias normas) e mudará sua forma de falar 
(suas normas) variavelmente de acordo com as redes de atividades e 
relacionamentos em que se situa” (FARACO, 2008, p.41). Inclui-se nas 
redes de atividades e relacionamentos a escola. 

Para o domínio da norma culta, defendemos um trabalho sério, 
responsável e articulado com as tendências atuais do ensino de língua 
que prevêem projetos com atividades de fala/escuta/leitura/escritura 
dos diferentes gêneros do discurso que circulam nas diversas instâncias 
sócioculturais. Quanto mais experiências com textos falados e escritos, 
mais chance de conhecer as diferentes normas e dominar aquela que a 
escola deve privilegiar: a norma culta.



Fechando a unidade

Para fechar esta unidade, trazemos como exemplo um Projeto de 
Docência elaborado e desenvolvido por Camila Gabriela Pollnow e Ma-
riana Hoffmann, alunas do Curso de Letras da UFSC, na disciplina de 
Estágio de Ensino em Língua Portuguesa e Literatura I, ministrada pela 
professora Isabel Monguilhott, para ilustrar o trabalho dentro da pers-
pectiva que defendemos neste material. 

O projeto intitulado “A partilha do era uma vez: contação de his-
tórias como estratégia para a ampliação das capacidades linguísticas” 
intentou:

Trabalhar em sala de aula com a língua em uso, numa perspectiva de 

ensino que não se restringe às normas ou à repetição, mas enfatizando 

o diálogo, a criticidade e produção de conhecimentos e o desenvolvi-

mento do aluno como cidadão. (POLLNOW, HOFFMANN, 2011, p.64.

O estágio foi realizado em uma turma de 8ª série de uma Escola 
do Município de Florianópolis, com foco no gênero literário contos de 
fadas. Previu-se o trabalho nos eixos leitura, produção escrita, análise 
e reflexão linguística dos textos lidos e produzidos e fala e escuta na 
contação das histórias produzidas pelos alunos e contadas para crianças 
internadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão, localizado no muni-
cípio de Florianópolis.

Inicialmente, os alunos conheceram o projeto das estagiárias que 
consistia então em escutar, ler, escrever, reescrever e contar contos de 
fadas às crianças internadas no hospital. Para tanto, iniciou-se com uma 
conversa sobre a realidade das crianças internadas no hospital (causa 
de internação, idade, tempo de internação, rotina do hospital). Em se-
guida, trabalhou-se com as diferentes versões dos contos de fadas: origi-
nais, clássicas e contemporâneas. Foram apresentados os livros com as 
versões de Chapeuzinho Vermelho e Cinderela e provocou-se o debate 
em sala de aula sobre os diferentes públicos a quem essas histórias se 
destinaram (destinam) ao longo do tempo. Num outro momento, fo-



ram exibidos trechos do filme Os Irmãos Grimm que trazia uma série 
de referências a diversos contos de fadas. A seguir, expôs-se uma série 
de propagandas publicitárias que utilizam imagens das princesas dos 
contos de fadas e propôs-se uma discussão sobre o tema, relacionando as 
propagandas ao trecho do filme assistido. Logo após, fez-se uma leitura 
comparada de duas versões do conto de fadas João e Maria. Em outro 
momento, os alunos fizeram a leitura do conto de fadas a Gata Borra-
lheira e foram convidados a dialogar com as leituras das aulas anterio-
res. Nesse momento, os alunos já haviam realizado atividades de escuta 
e leitura de diferentes contos em que debateram e fizeram atividades es-
critas de reflexão sobre o lido, portanto, já apresentavam conhecimento 
para a discussão do gênero propriamente dito. Assim, a partir da leitu-
ra de um trecho do site humorístico Desciclopedia, foram discutidos os 
elementos que configuram o gênero conto, como estilo, construção do 
espaço/tempo da narrativa, construção de cenários, conteúdo temático 
e público alvo. Foi entregue, aos alunos, material escrito com a sistema-
tização das características específicas dos contos de fadas discutidas. Em 
seguida, os alunos fizeram a leitura do conto de fadas O valente soldado 
de chumbo, discutiram o texto e realizaram uma atividade escrita (ro-
teiro elaborado pelas estagiárias) sobre as características do gênero em 
questão. Logo após, a atividade foi socializada com base no roteiro tra-
balhado. A seguir, os alunos, organizados em grupos de três elementos, 
produziram um texto do gênero conto de fadas a ser contado para as 
crianças internadas no Hospital Infantil, considerando as características 
que delimitam o gênero, como o público a que se destina, a estrutura 
composicional de tempo, espaço, personagens, estilo de linguagem, en-
tre outros. Os textos foram recolhidos e analisados pelas estagiárias que 
apontaram sugestões para a reescritura. Em outro momento, os textos 
foram avaliados em conjunto pela turma a partir de trechos representa-
tivos das dificuldades do grupo com o objetivo de refletir sobre os usos 
da língua escrita no gênero contos de fadas. Os textos foram reescritos 
pelos alunos que passaram à última etapa do projeto: a contação das 
histórias que eles produziram. Nesse momento, conversou-se a respeito 
das estratégias para a contação utilizadas ao longo das aulas pelas esta-
giárias. Os alunos foram motivados para os benefícios da intervenção 
junto às crianças hospitalizadas e contaram as histórias para seus cole-



gas no auditório da escola, como uma espécie de ensaio para a contação 
posterior no hospital. Com o apoio da escola, os alunos dirigiram-se 
ao hospital, atividade anteriormente agendada com a área da Pedagogia 
Hospitalar, e contaram suas histórias. Foram muito bem recebidas pe-
las crianças internadas e pelas suas famílias, conseguiram contar muito 
bem suas histórias fazendo uso de estratégias de contação diversificadas. 

Os alunos trabalharam, portanto, com a norma culta da Língua 
Portuguesa à medida em que foram lidos/ouvidos/escritos/reescritos/
contados/falados textos nessa norma. Vale salientar a relevância do pro-
jeto aqui apresentado no sentido de fugir da artificialidade no uso da 
língua, desde o primeiro momento as atividades faziam sentido para os 
alunos, pois estes sabiam que estavam escutando/lendo/debatendo um 
determinado gênero em que eles teriam de produzir para uma finalida-
de que seria a contação de histórias para um público real. O acesso aos 
materiais de escrita e aos vídeos apresentados em norma culta e a refle-
xão e análise dos textos por eles escritos são estratégias que defendemos 
para a apropriação da língua.
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