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RESUMO

                                O IMPACTO DA LINGUÍSTICA NA AULA DE PORTUGUÊS

                                                                                                                      

                                                                                                                        Jéssica Duarte de Souza

O presente artigo discorre sobre o uso da gramática tradicional no ensino fundamental e a linguística na disciplina de Português. A variação linguística é um fenômeno que

acontece com a língua e pode ser compreendida por intermédio das variações históricas e regionais. Na Língua Portuguesa a linguística leva o aluno a lidar com diferenças

situações na língua desenvolvendo nos alunos as habilidades e competências necessárias para tornarem reflexivos sendo leitores e escritores críticos e adequados para

produzirem, por exemplo, uma produção de texto. Um problema que o docente vem enfrentando na sala de aula diz respeito à variação linguística. A maioria dos professores não

sabe como lidar com este assunto, já que ficam presos às regras gramaticais e poucos dão atenção ao processo de variação. 

Sendo assim, o estudo parte do princípio que apesar da gramática normativa ser muito importante os professores devem se adaptar e estudar as novas teorias como a linguística

e trabalhar com o aluno seu lado mais reflexivo.

Nosso objetivo é analisar o impacto que a linguística causa na aula de Português e como os professores do ensino fundamental estão se adequando a essa nova tendência

atualmente. É necessário um estudo que se desenvolva no Ensino Superior em que os estudantes de Língua Portuguesa já ficam preocupados em chegar às escolas e não saber

trabalhar esta questão com os alunos. O presente trabalho justifica-se pela importância atual no dia-a-dia do professor de Língua Portuguesa, de adequar o ensino gramatical e a

linguística em suas aulas. 

O trabalho aqui proposto, alcançando qualidade e profundidade necessárias, poderá colaborar para que a escola reflita sobre um ensino de língua capaz de conscientizar os

alunos e os professores quanto à importância da linguística na sala de aula. O ensino de Língua Portuguesa vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. Alguns estudiosos

tentam analisar essas mudanças e quais são as dificuldades dos professores para se adaptar e introduzir as novas teorias.    

A opção metodológica escolhida foi uma pesquisa qualitativa, de modo exploratório-descritivo com base em entrevistas semiestruturadas gravadas com cinco professores

atuantes em escolas do município de Itaú de Minas-MG. Os resultados apontaram a importância da linguística em sala de aula junto com o ensino da gramática, de uma maneira

mais contextualizada, os recursos didáticos usados pelos docentes e a relação dos alunos com a variação linguística. Nos relatos dos entrevistados, podemos perceber o quanto

a linguística é essencial na vida escolar de nossos alunos. 

A linguística vem contribuir para uma nova proposta para os professores de Língua Portuguesa. Também pode ser vista como um ponto fundamental para uma aprendizagem

mais eficaz. Trabalhar essa realidade na sala de aula é enfatizar a questão da heterogeneidade linguística comparando as variedades e assim podendo combater o preconceito

linguístico. 

O docente consegue desenvolver em suas aulas uma participação ativa dos seus alunos, proporcionando mais oportunidades para eles se expressarem. Muitas vezes, os alunos

ficam receosos de responderem a perguntas, como, por exemplo, com medo de sua fala ser taxada de errada. Logo, o professor tem que ter a habilidade de usar diferentes

formas de lidar com a variação linguística em sua aula e proporcionar aos alunos a questão da importância das diferentes formas de se escrever ou falar. 

Enfatizamos que a gramática não deve ser vista como uma vilã pelos alunos, mas buscar estabelecer uma conexão entre a gramática e a linguística, fazendo o aluno perceber

que os diferentes dialetos enriquecem nossa língua e que aprender a gramática também tem seu valor, pois existem situações que serão necessárias o uso de regras gramaticais

tido como padrão.

Na análise feita com os professores participantes de nossa pesquisa, identificamos o quanto à variação linguística em sala de aula é fundamental para o ensino da Língua

Portuguesa. Os relatos mostraram que a linguística ajuda o docente a trabalhar a gramática de uma forma mais contextualizada, sem dizer para o aluno certo ou errado, trazendo

uma reflexão sobre como usar os diferentes tipos de linguagens em determinadas ocasiões. Por isso, o docente necessita também ter um conhecimento sobre as novas teorias

que vão surgindo, estar sempre se atualizando e buscando novas práticas para a sala de aula. Portanto, este estudo mostra que as variações que ocorrem na nossa língua



contribuem para o ensino e não prejudica o professor nas suas aulas, levando o aluno a compreender e utilizar a linguagem em diferentes contextos. Cabe ao professor o papel

de inovar em suas aulas. 
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