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Resumo 

O fenômeno da variação linguística é uma caraterística inerente a qualquer língua no mundo. 

Nos últimos anos, a importância da variação no ensino do português como língua materna tem sido 

evidente, mas são poucos os trabalhos que tratam esse tema no ensino de Línguas Adicionais. Com 

o intuito de contribuir a esse vazio investigativo, a presente pesquisa, um estudo de caso de cunho 

sociolinguístico, pretendeu compreender por meio de um método de coleta de dados qualitativos e 

quantitativos o processo de ensino e aprendizagem da variação linguística do Português como 

Língua Adicional (PLA em adiante) na Universidad de los Andes. Nesse sentido, este trabalho teve 

como objetivo compreender como os professores e os estudantes de português dessa instituição 

interpretam a variação linguística, a fim de perceber a importância da diversidade linguística no 

ensino de PLA. Como resultado foi possível inferir que tanto os professores quanto os alunos da 

Universidade têm amplo conhecimento e consciência da importância da variação linguística no 

ensino do PLA. No entanto, essa questão ainda pode ser mais explorada.  
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1 Introdução  

A globalização, o progresso da tecnologia e outras circunstâncias do desenvolvimento 

humano têm feito com que as fronteiras do mundo sejam cada vez menores, portanto, a 

aprendizagem de uma Língua Adicional (LA) é cada dia mais indispensável nos âmbitos 

educacionais e profissionais. O português é a sétima língua mais falada no mundo (Miranda, 2018) 

e seu ensino como língua adicional na Colômbia tem crescido consideravelmente. De acordo com 

um relatório da Rádio RCN de 2014, a grande proximidade entre a Colômbia e o Brasil a nível 

econômico, acadêmico e cultural tem despertado o interesse de muitos colombianos pela 

aprendizagem dessa língua. Por conta desse interesse, é cada vez mais comum que instituições 

públicas e privadas ofereçam aulas de PLA. Na Universidad de los Andes, por exemplo, segundo 
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a coordenadora da área de português Luciana Stanzani (2015), a demanda pelo ensino e 

aprendizagem dessa língua tem crescido significativamente desde o estabelecimento dos primeiros 

cursos de português na universidade em 2003.  

A língua portuguesa, como qualquer língua no mundo, é uma língua heterogênea com 

riqueza linguística, mas a questão da diversidade é um tema recente. Foi em 1962 que William 

Labov, considerado o fundador da sociolinguística, interessou-se pelo estudo da variação e fez as 

primeiras pesquisas sobre o tema na ilha de Martha’s Vineyard nos Estados Unidos, mostrando que 

a diversidade nos usos da língua estava completamente organizada e estruturada. Porém, o 

problema é que embora a humanidade esteja vivendo algumas mudanças sociais e apesar do 

aumento considerável do número de pessoas que estudam PLA, o respeito pela diversidade e o 

reconhecimento da heterogeneidade linguística parece ser esquecido por algumas pessoas. A falta 

de consciência e as numerosas crenças sobre a língua, como por exemplo o mito de que “o 

português do Brasil apresenta uma unidade surpreendente” (Bagno, 2009, p.26), são a base do 

desenvolvimento de incontáveis preconceitos e estereótipos linguísticos que têm como resultado a 

desconsideração dessas dentro da norma standard da língua. Atualmente, existem diversos estudos 

que demonstram a importância de ensinar a variação linguística do português como língua materna. 

Porém, no contexto PLA essa questão ainda está longe de ser amplamente discutida.  

Considerando esse vazio investigativo e a necessidade de promover consciência sobre a 

diversidade linguística, o presente projeto parte da seguinte pergunta de pesquisa: de que maneira 

os professores e alunos de PLA da Universidad de los Andes interpretam a variação linguística? A 

partir dessa pergunta, o presente estudo tem como objetivo geral compreender como os professores 

e os estudantes de PLA da Universidad de los Andes interpretam a variação linguística. Para dar 

conta desse objetivo geral, a pesquisa compreende os seguintes objetivos específicos: 

• Compreender a interpretação e as crenças da variação linguística dos professores de PLA 

da Universidad de los Andes.  

• Reconhecer de que forma é interpretada a variação linguística do português pelos estudantes 

de PLA da Universidad de los Andes. 

• Identificar se as crenças dos professores e dos estudantes da Universidade são favoráveis 

para que a variação linguística seja ensinada/aprendida nas aulas. 
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Por meio de entrevistas, a pesquisa inicia-se com a identificação e a compreensão das 

percepções e da interpretação da variação linguística dos professores de PLA. Posteriormente, por 

meio de questionários, reconhece-se a forma pela qual a variação linguística é interpretada por 

parte dos estudantes de PLA da Universidade. 

2 Metodologia 

Para desenvolver esta pesquisa, optou-se por um estudo de caso de cunho sociolinguístico 

com uma aproximação qualitativa-quantitativa. Por um lado, a partir de uma abordagem qualitativa 

foram convidados 5 professores de português da Universidade que consentiram em participar de 

uma entrevista individual gravada de aproximadamente 30 minutos. As entrevistas estiveram 

compostas por 16 perguntas abertas com o intuito de conhecer as percepções dos professores sobre 

a variação linguística, a língua padrão, o preconceito linguístico e sobre a abordagem desses temas 

nas aulas de PLA (Anexo A). As entrevistas contaram com prévia autorização e assinatura do 

consentimento informado por parte de cada um dos professores (Anexo B). Posteriormente, todas 

as entrevistas realizadas foram devidamente transcritas para sua exploração, análise e interpretação. 

Por outro lado, a pesquisa teve uma abordagem quantitativa que contou com a participação 

de 196 estudantes de português dos níveis 1 a 5 e seminário. Os alunos foram convidados a 

responder um questionário individual de 24 perguntas em espanhol (Anexo C) com o objetivo de 

reconhecer suas experiências e percepções da variação linguística nas aulas. A margem de erro 

para a amostra de estudantes foi de 4,7% e contou com um nível de confiança de 95%, considerando 

que depois da semana de retiros de matérias da Universidade, segundo o sistema Banner a 

população total inscrita nos cursos de português durante o primeiro semestre de 2019 foi de 341 

estudantes. Todos os questionários contaram com a devida autorização de cada um dos 

participantes, que também preencheram o consentimento livre e esclarecido (Anexo B). Os 

questionários foram respondidos nos primeiros quinze minutos das respectivas aulas de português 

com autorização prévia dos professores.  

Convém mencionar também que este projeto foi devidamente enviado e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Facultad de Ciencias Sociales da Universidade como uma pesquisa de risco 

mínimo. Assim, todos os procedimentos contaram com todas as considerações éticas necessárias, 

que foram expostas prévia e devidamente aos participantes. Todas as perguntas, tanto das 
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entrevistas quanto dos questionários, foram feitas com o objetivo de responder às indagações da 

presente pesquisa procurando estabelecer relações entre a teoria existente e a prática no que se 

refere à variação linguística. Finalmente, assim que foi dado por terminado o trabalho de campo, 

procedeu-se à tabulação e à elaboração dos gráficos dos dados coletados para a respectiva análise 

dos resultados. A seguir, serão apresentadas as referências bibliográficas que compreendem os 

conceitos, justificativas e caraterísticas mais importantes sobre o assunto abordado e que servirão 

de base para o desenvolvimento do problema exposto. 

3 Referencial teórico 

Dado que o objetivo central da presente pesquisa está focado na variação linguística nas 

aulas de PLA da Universidade, é preciso definir alguns conceitos teóricos que servirão como eixos 

para a interpretação do conteúdo do texto. Para isso, será apresentada, em primeiro lugar, a 

sociolinguística como disciplina que encaminha a presente pesquisa. Em segundo lugar, será 

exposta a noção de variação, de variante e de variável linguística. Além disso, será explicado o 

conceito de Língua Adicional aqui assumido. Finalmente, também será mencionado o preconceito 

linguístico como tema fundamental no ensino da variação.  

Para começar, a sociolinguística é uma ciência da linguagem muito recente. Segundo Görski, 

Coelho, Souza e May (2010), a sociolinguística foi estabelecida não só por oposição à teoria 

linguística estruturalista de Saussure, que considerava a língua como uma entidade autônoma e 

independente dos fatores externos; mas também à teoria gerativista de Chomsky que contemplava 

a língua como um sistema de princípios universais e inatos desvinculados de toda prática social. 

Apesar de terem outros precursores da sociolinguística, essa foi consolidada principalmente pelo 

Americano William Labov graças a suas primeiras pesquisas na ilha de Martha’s Vineyard em 

1963. Conforme Görski et al. (2010), trata-se de um novo olhar sobre a língua como uma complexa 

relação entre essa e a sociedade. A sociolinguística concebe então, a língua como um sistema que 

não pode ser desvinculado do âmbito social que está influenciado por diversos fatores culturais. 

Assim, desde seus inícios essa disciplina tem se ocupado de várias questões, entre as quais figura 

a variação linguística, que será explicada em seguida. 

As noções de variação, variante e variável linguística serão entendidas do mesmo modo 

como são definidas por Tarallo (1997), isto é, a variação linguística é um fenômeno que assume a 
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heterogeneidade e o caos linguístico em que duas ou mais maneiras de se dizer a mesma coisa 

enfrentam-se em um combate de contemporização por sua subsistência; a essas diferentes 

alternativas para se dizer o mesmo são variantes linguísticas; e o conjunto de variantes é a variável 

linguística. Esses conceitos, no entanto, não devem ser confundidos com a variedade linguística, 

que “representa a fala de uma comunidade de modo global (...) é o mesmo que dialeto ou falar” 

(Görski, et al., 2010, p.26). Além disso, conforme os mesmos autores, a variação linguística pode 

dar-se em duas dimensões: interna e externa. Por um lado, na dimensão interna estão os fatores de 

natureza puramente linguística, isto é, a variação pode dar-se em diferentes níveis: lexical 

(vocabulário), fonético-fonológico (sons), sintático (ordem da oração), morfológico (estrutura das 

palavras) e discursivo. Por outro lado, na dimensão externa está a variação de natureza 

extralinguística que está condicionada por fatores sociais (variação diastrática), geográficos 

(variação diatópica), históricos (variação diacrónica), estilísticos (diafásica), etc. Nesse sentido, a 

variação resulta ser fundamental, já que, de fato, esta permite que os falantes de uma língua possam 

se desenvolver satisfatoriamente em diversos contextos socioculturais. A variação linguística 

possibilita, por exemplo, que um falante de português possa escolher entre as variantes lexicais: 

mano, cara, homem etc., de acordo com o contexto comunicativo. 

Adicionalmente, o presente projeto utiliza o conceito de Língua Adicional (LA) como uma 

alternativa aos conceitos de Língua Estrangeira (LE), ou L2. Esta noção, desenvolvida por Schlatter 

e Garcez (2009), argumenta que as Línguas Adicionais são complementares ao repertório do falante, 

e “fazem parte dos recursos necessários para a cidadania contemporânea” (Schlatter & Garcez, 

2009, p.128). Quer dizer, no contexto desta pesquisa, o português não é considerado como um 

instrumento que é alheio e que parece estar fora do indivíduo, mas como um componente que faz 

parte e que complementa a identidade de cada um dos falantes.  

Torna-se também importante o esclarecimento das definições de norma-padrão, variedades 

prestigiadas e variedades desprestigiadas, que serão entendidas nesta pesquisa da mesma forma 

como são demarcadas por Marcos Bagno (2009) em seu livro Preconceito linguístico. Por um lado, 

a norma-padrão é o modelo idealizado prescrito pelas gramáticas normativas que é considerado 

como “certo”, mas que “não corresponde a nenhuma variedade falada autêntica” (p.11), pois nem 

as pessoas mais cultas usam essa variedade. Nessa pesquisa, consideraremos o conceito de norma-

padrão e língua standard como sinônimos. A língua-padrão, porém, não deve ser confundida com 
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a norma culta, dado que são duas noções completamente diferentes. Segundo Bagno (2009) a 

norma culta trata-se de uma variedade que é falada pelas pessoas que têm prestígio social, mas que 

ainda está longe de ser o português padrão que quer ser imposto pelas gramáticas normativas como 

modelo idealizado de língua “certa”, que é a interpretação empregada por muitos. Portanto, trata-

se de um termo ambíguo que não será utilizado ao longo desta pesquisa. Por outro lado, as 

variedades prestigiadas são as “faladas pelos cidadãos de maior poder aquisitivo, de maior nível 

de escolarização e de maior prestígio sociocultural” (Bagno, 2009, p.11), e as variedades 

estigmatizadas são as “faladas pelos brasileiros mais pobres, com menor acesso à escolarização de 

qualidade, desprovidos de muitos de seus direitos mais elementares” (Bagno, 2009, p.12). 

Finalmente, o conceito de preconceito linguístico é relevante para esta pesquisa na medida 

em que este é uma consequência direta da falta de consciência e de respeito pela variação linguística. 

É possível que a falta de consciência pela diversidade linguística tenha desenvolvido várias crenças 

e estereótipos linguísticos que atentam contra a integridade de seus falantes. Isso porque o 

preconceito linguístico “está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada, no curso da história, 

entre língua e gramática normativa” (Bagno, 2009, p.19). De fato, essa ambiguidade criada ao 

longo dos anos entre o que significa uma língua e as gramáticas normativas tem feito com que esta 

última tenha se transformado na realidade da língua. No entanto, uma língua não é somente a 

composição de umas normas, a língua é uma entidade dinâmica e transformadora que muda 

conforme as necessidades dos falantes, e é justamente essa mudança a que não é considerada pela 

norma.  Sobre isso, Bagno (2009) afirma que: “uma receita de bolo não é um bolo, o molde de um 

vestido não é um vestido, um mapa-múndi não é o mundo... também a gramática não é a língua” 

(p.19). O preconceito linguístico está composto por uma associação de mitos e crenças ao redor da 

língua. Ao longo de seu livro, Bagno (2009) expõe os seguintes 8  mitos da língua portuguesa: “a 

língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente”, “brasileiro não sabe 

português”/ “só em Portugal se fala bem português”, “português é muito difícil”, “as pessoas sem 

instrução falam tudo errado”, “o lugar onde melhor se fala português no Brasil é o Maranhão”, “o 

certo é falar assim porque se escreve assim”, “é preciso saber gramática para falar e escrever bem”, 

“o domínio da norma culta é um instrumento de ascensão social"; e demonstra que são afirmações 

que não têm nenhuma justificativa racional nem coerente. O preconceito linguístico representa um 

sério problema social que deve ser combatido, principalmente, por meio da educação, e assim, 

poder chegar a um “ambiente social verdadeiramente democrático” (Bagno, 2009, p.26). 
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A seguir, considerando os objetivos já mencionados, será importante a elaboração de uma 

pesquisa documental, já que o estudo, a coleta e a análise de dados poderão mostrar o 

desenvolvimento alcançado nessa área, o que permitirá ampliar também nosso conhecimento, 

estabelecer comparações e oferecer alternativas de estudo, isto é, o Estado da Arte oferecerá um 

ponto de vista para analisar, compreender e interpretar a natureza do corpus. 

4 Estado da arte 

Foram encontrados 128 documentos relacionados com o tema desta pesquisa que foram 

agrupados em três temáticas: o ensino da variação linguística em língua materna, o ensino da 

variação linguística em línguas adicionais e a influência da variação linguística no preconceito 

linguístico. Foi realizado um trabalho de seleção dos trabalhos mais relevantes para esta pesquisa. 

Em primeiro lugar, será examinada a bibliografia referente à variação linguística e seu ensino no 

português como língua materna. Em segundo lugar, serão mostrados alguns estudos que tratam do 

ensino da variação linguística em PLA. Finalmente, serão apresentadas uma série de referências da 

relação entre o ensino da variação linguística e o preconceito linguístico.  

4.1 A variação linguística no ensino do Português como Língua Materna 

Na atualidade, registram-se alguns trabalhos de pesquisas sobre a importância da variação 

linguística no ensino do Português como Língua Materna. A pesquisa concluída por Silva Júnior e 

Oliveira (2015), que contou com a participação de 12 professores do primeiro ciclo do ensino 

básico em uma escola do município de Maribondo – Alagoas, teve como propósito entender o que 

os professores pensavam sobre a utilização da variação linguística em sala de aula. Os professores 

foram convidados a responder um questionário sobre a forma como concebiam as variações e como 

estas eram abordadas nas aulas. Assim, fundamentados na teoria variacionista de Labov (2008) e 

na sociolinguística educacional de Bortoni-Ricardo (2004) e outros, Silva Júnior e Oliveira (2015) 

encontraram que os docentes são cada vez mais conscientes da importância do ensino da variação 

linguística e perceberam que o primeiro lugar em que o preconceito linguístico está sendo 

combatido é no âmbito educacional. Por isso, “cabe ao professor ter um olhar mais sensível para 

essa realidade, e a partir daí, modificar a realidade linguística brasileira” (Silva Júnior & Oliveira, 

2015, p.45). No entanto, os pesquisadores também constataram que as concepções da linguística 

estruturalista de Saussure expostas em seu Curso de Linguística Geral ainda estão vigentes e fazem 
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parte do âmbito escolar, dado que alguns docentes ainda adotam as formas tradicionais do uso da 

língua insistindo em seu uso “correto” segundo as gramáticas normativas. 

Além disso, a pesquisa realizada por Oliveira (2016) no município de Pé de Serra – Bahia 

teve como objetivo analisar como os professores de Língua Portuguesa do 6° ao 9° anos do Ensino 

Fundamental de escolas públicas e privadas lidavam, compreendiam e transmitiam o fenômeno da 

variação linguística baseada nos postulados teóricos e metodológicos da sociolinguística 

variacionista e educacional. Por meio de uma pesquisa qualitativa e interpretativa que teve como 

ferramenta um questionário e uma pesquisa etnográfica realizada durante um mês nas aulas, 

Oliveira pôde concluir que a variação linguística na escola requer maior atenção.  

Oliveira (2016) afirma que “os professores precisam levar em consideração que as 

diferentes variedades da língua existentes em sala de aula não podem ser encaradas como um 

problema, mas como uma característica que é constitutiva das línguas humanas” (p.137). Tanto na 

prática das aulas quando no planejamento delas, os professores só consideram o uso da norma 

padrão, o que pode gerar ambientes de discriminação e a agravação dos preconceitos. Dessa 

maneira, mesmo que a maioria dos professores pesquisados afirmasse o respeito pela diversidade, 

Oliveira reitera que é necessário a abordagem da variação linguística na sala de aula por professores 

de língua portuguesa do ensino fundamental e que é essencial “um trabalho mais aprofundado que 

enfoque a variação linguística sem fazer discriminação ou atribuir valores desiguais para as 

variedades utilizadas pelos alunos provenientes de classes socialmente distintas” (Oliveira, 2016, 

p.139). 

De fato, a análise das pesquisas já realizadas sobre o ensino da variação linguística em 

língua materna mostra a importância da variação no âmbito educacional das línguas. Porém, 

embora já tenham realizado avanços em torno do ensino da variação no que concerne o português 

como língua materna, ainda não existem muitas pesquisas que mostrem a importância desse tema 

no ensino das LAs. A seguir, serão apresentadas algumas destas. 

4.2 A variação linguística no ensino do Português como Língua Adicional 

Como mencionado, a questão do ensino da variação linguística no ensino das LAs parece 

estar longe de ser um tema amplamente discutido. Nesse sentido, ao longo da pesquisa bibliográfica, 

foram poucas as pesquisas encontradas sobre a variação no ensino de PLA.  
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O artigo Políticas y preconceptos: para repensar la enseñanza de portugués en la Argentina, 

Ballesteros (2011) explora as últimas produções bibliográficas sobre o tratamento da variação 

linguística nas salas de aula do português como língua materna no Brasil com o objetivo de 

formular novas contribuições ao ensino do PLA1 na Argentina. O autor destaca o desenvolvimento 

desse tema nas pesquisas brasileiras e o impacto disso na sociedade, já que a consciência pela 

diversidade diminui os estereótipos e os preconceitos. Assim, Ballesteros (2011) citando a Mollica 

e Braga (2004) destaca a relação que as autoras fazem entre sociolinguística e educação “maior 

sensibilidade, percepção e planejamento linguístico são, via de regra, pré-condição à produção das 

formas de prestígio e disposição adequada para eliminarem-se estigmas sociolinguísticos na fala 

ou na escrita” (p.125). Por conseguinte, o autor questiona-se sobre a maneira de infundir uma 

pedagogia da variação no PLA, já que, no caso da Argentina, Ballesteros (2011) afirma que o 

ensino da variação raramente se vê, exceto nas aulas dos professores nativos, pois, os professores 

não nativos que estudaram o português na Argentina também possuem um uso padronizado das 

variedades mais prestigiadas da língua. Por isso, o autor conclui que é imprescindível pensar em 

uma mudança no ensino do PLA, dado que “já não é pertinente nem academicamente justificável 

prolongar no ensino de PL[A], e ainda menos na formação de profissionais de PL[A], os 

preconceitos linguísticos” (Ballesteros, 2011, pp. 135-136). Finalmente, o autor insiste que embora 

exista uma tradição crítica frente à linguística tradicionalista, ainda falta essa postura crítica no 

ensino de PLA. 

Em outro artigo, Coan e Pontes (2013) discutem a diversidade linguística do espanhol e 

suas implicações de seu ensino no Brasil. Por meio de um exercício analítico, os autores revelam 

o papel da variação linguística no ensino do espanhol, que é muitas vezes apresentado para os 

alunos como um único modelo de língua, excluindo a heterogeneidade. O trabalho, dividido em 

duas partes, inicia por tratar a diversidade linguística do espanhol e finaliza por proferir algumas 

considerações para seu ensino. Por um lado, afirmam que o ensino da variação linguística é 

importante, pois esta faz parte da competência social e comunicativa da língua. Nesse sentido, os 

autores afirmam que: “desconsiderar a língua do contexto social acarreta, na escola, um mero 

estudo de estruturas normativas, deixando de lado os usos linguísticos concretos” (Coan & Pontes, 

                                                           

1 Ballesteros (2011) utiliza o conceito de Português como Língua Estrangeira (PLE). No entanto, decidimos manter o 

uso de PLA pelas razões expostas no referencial teórico. 
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2013, p.181). A língua possui variação em todos seus níveis linguísticos e não pode ser considerada 

como homogênea. Por isso, segundo os autores, seu ensino pode fazer com que o estudante não 

esteja enfocado apenas na mecanização do uso das estruturas gramaticais, pois isso não vai ajudá-

lo em um uso real da língua. Por outro lado, Coan & Pontes (2013) defendem que: 

O papel do professor no ensino de línguas, na realização de um trabalho que vá além dos 

limites do ensino da norma padrão da língua, deve estar pautado na diversidade linguística, 

mostrando aos alunos a existência de formas que não estão previstas pela norma, mas que 

aparecem nos diversos gêneros discursivos e, portanto, são usadas pelos falantes das 

diversas variedades, nos diferentes contextos. (p.184). 

Dessa forma, os autores afirmam que o professor tem a responsabilidade de inserir a 

variação nas aulas de espanhol como LA para que o aluno possa ter a liberdade de decidir quais 

variantes escolher de acordo com o contexto comunicativo. No entanto, Coan e Pontes (2013) 

manifestam que os professores devem considerar dois aspectos: a apresentação das variantes do 

espanhol contemplando o nível do aluno e, no ensino da gramática, a correlação entre a função e a 

forma, a saber, é necessário que cada elemento linguístico ou cada variante seja apresentada em 

seu contexto real de uso para que o aluno possa aprender qual é sua função. 

Em síntese, embora existam alguns avanços no que se refere à variação linguística no ensino 

de PLA, é evidente que ainda há vazios investigativos sobre seu ensino. As duas pesquisas 

apresentadas mostram a importância e a urgência de instaurar o ensino da variação, no entanto, 

trata-se de trabalhos teóricos e de pesquisa bibliográfica. Ao longo da pesquisa documental, não se 

encontraram pesquisas sobre as práticas, o que não apresenta a realidade do ensino na atualidade 

nem mostra as necessidades específicas dessa população. 

4.3 O ensino da variação e o preconceito linguístico 

Para começar, um dos modos de apresentar a questão do preconceito linguístico no ensino 

é como o feito por Pereira e Francês Júnior (2014). Por meio de uma pesquisa realizada em 4 

escolas da rede pública da cidade de Breves-Marajó, os autores propõem uma discussão sobre os 

fatores extralinguísticos que causam o preconceito e evidenciam a importância da abordagem dele 

na educação como uma maneira de gerar conscientização social. A pesquisa, de cunho 

principalmente qualitativo, contou com 30 participantes (professores e estudantes). Por meio das 

contribuições teóricas de Bagno (2009), Tarallo (2011), Alkmim (2011), Bortoni-Ricardo (2004) 
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e os PNCs2 (1998), problematiza-se a questão do preconceito linguístico causado pelas diferenças 

socioeconômicas, estigmatizando a variação e privilegiando a norma padrão como a única forma 

existente para falar “corretamente”.  

Por conseguinte, Pereira e Francês Júnior (2014) concluem que a valorização da norma 

padrão é ainda muito significativa na metodologia de ensino das escolas. Do mesmo modo, os 

autores asseguram que o fato de que os professores respeitem a variação linguística na escola não 

é suficiente para poder transmitir a seus estudantes uma consciência da diversidade linguística e 

que apesar do “grande esforço que muitos professores fazem para ensinar em escolas com pouca 

estrutura é desmotivador a irrelevância com que alguns discutem o preconceito linguístico, e não 

percebem o quão importante é para a formação de um cidadão” (Pereira & Francês Júnior, 2014). 

Finalmente, os dois autores reafirmam a necessidade de combater os preconceitos, a aquisição de 

novas práticas de ensino e a importância da introdução dessa questão na capacitação dos docentes 

para promover conscientização social.  

Adicionalmente, em uma pesquisa apresentada no X Colóquio Internacional de Educação 

e Contemporaneidade, Silva (2016) examina o assunto do preconceito linguístico nas salas de aula 

da Educação de Jovens e Adultos (EJA)3 com o intuito de responder à seguinte pergunta: “a escola 

está construindo conhecimentos linguísticos seguindo as funções reparadora, equalizadora e 

qualificadora, ou reproduzindo ideologias da classe dominante no que se refere ao trabalho com a 

língua materna?” (Silva, 2016, p.2). Por meio de uma pesquisa qualitativa através da observação e 

da coleta de dados escritos e orais em um grupo de escolas e do estudo de um longo referencial 

teórico, Silva (2016) conclui que, nas aulas da EJA, a educação ainda está atrelada ao uso das 

normas padronizadas e afirma: 

Percebemos em nossas coletas de dados que a resposta para nosso questionamento aponta 

para uma prática escolar onde prevalece a defesa da reprodução de conhecimento engessado 

quando se trata do trabalho com a língua materna, prevalecendo a transmissão e reprodução 

da ideologia da classe dominante que envolve os conceitos de norma “culta”, norma padrão, 

norma popular, vícios de linguagem, vernáculos, falar certo ou errado, falar bonito ou feio, 

                                                           

2 Segundo Pereira e Francês Júnior (2014) “os PCNs são os principais instrumentos didáticos para auxiliar o professor 

em sala de aula” (p.5) 
3 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um programa do Ministério da Educação do Brasil que tem como objetivo 

a alfabetização de jovens acima dos 15 anos, adultos e idosos que não deram continuidade em seus estudos. 
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tudo carregado por um forte preconceito linguístico presente na prática de sala de aula (Silva, 

2016, p.1) 

De fato, a pesquisa mostra que a escola não fomenta os conhecimentos das formas 

emancipadoras excluindo a variação e confundindo a gramática com a essência da língua materna. 

Por isso, Silva (2016), citando a Bortone-Ricardo (2005), afirma que é necessário uma pedagogia 

culturalmente sensível, em outras palavras, uma pedagogia em que as diferenças sejam respeitadas 

e em que se desenvolvam ambientes de participação social. Silva (2016) finaliza: “nós professores 

e professoras precisamos compreender que é na escola que devemos aproveitar o tempo e o espaço 

pedagógico para transformá-lo num ambiente de combate ao preconceito linguístico e a toda forma 

de preconceitos sociais” (pp. 10-11). 

Em suma, os trabalhos sobre o ensino da variação linguística e o preconceito linguístico 

refletem a necessidade da conscientização da diversidade linguística e do ensino da variação nas 

salas de aula. No entanto, na Colômbia a questão da variação e do preconceito, como já foi dito 

anteriormente, ainda parece estar longe de ser debatido e, portanto, foram poucas as pesquisas 

encontradas. 

A seguir, serão apresentados os resultados e a análise dos dados desta pesquisa. 

Destacaremos especialmente os resultados mais influentes e ofereceremos uma reflexão e possíveis 

explicações sobre estes. 

5 Resultados e análise 

5.1 Entrevistas com os professores 

Como referido anteriormente, a presente pesquisa contou com a colaboração de 5 dos 6 

docentes da área de português da Universidade (4 mulheres e um homem), que serão reconhecidos 

na pesquisa como “docente” em masculino e as 5 primeiras letras do alfabeto (docente A, docente 

B, docente C etc.), com o fim de proteger sua identidade. 

Antes de tudo, foi interessante perceber que todos os docentes de PLA da Universidade 

contam com uma extensa trajetória no ensino de PLA. Todos os entrevistados asseguram que atuam 

na área há pelo menos 7 anos. Além disso, com exceção de um docente, todos manifestaram que 

ensinam PLA na Universidade há pelo menos dois anos e meio. Isso demonstra que todos têm 
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experiência na área e que os conhecimentos adquiridos ao longo de sua trajetória como docentes 

são favoráveis no estabelecimento de uma metodologia de ensino sólida. 

No que se refere à variação linguística, 3 dos 5 docentes afirmaram que ensinam uma 

variedade específica do português (português brasileiro e nomeadamente, o paulistano, o cearense); 

o docente D indica que tenta falar o português normativo, mas afirma: “eu também não consigo 

fazer desapercebida totalmente a minha origem [no ensino de PLA]” e, por último, o docente C 

manifesta que não ensina nenhuma variedade específica, pois tenta “mostrar as diferenças que têm 

de um lugar para outro e as diferenças também do que é falar e do que é escrever em português”. 

Nesse ponto da discussão, como afirmado pelo docente D, nenhum professor pode esconder sua 

origem no ensino de PLA, quer dizer, se um professor é de Belo Horizonte, é provável que a 

variedade mineira exerça uma influência em suas aulas. Porém, como acontece com o que relata o 

professor C “muitas vezes a gente se sente discriminado e o que acontece é que muitos colegas 

[professores] começam a falar como falam em São Paulo para poder não haver esse problema”. 

Portanto, sendo que a afirmação de que “existem variedades melhor do que outras” é só um mito e 

que “é preciso abandonar essa ânsia de tentar atribuir a um único local ou a uma única comunidade 

de falantes o ‘melhor’ ou o ‘pior’ do português e passar a respeitar igualmente todas as variedades 

da língua” (Bagno, 2009, p.67), um dos lugares onde o preconceito linguístico poderia começar a 

ser combatido poderia ser as instituições que, em muitas oportunidades, impõem o ensino da língua 

padrão como a língua “certa”, sendo que se trata de uma língua, como já foi dito anteriormente, 

que “não corresponde a nenhuma variedade falada autêntica” (Bagno, 2009, p.11).  

Sobre os conceitos de “certo” e “errado”, por um lado, 4 dos docentes afirmaram que não 

existe uma forma correta de falar e de escrever o português. Todos concordam sobre a importância 

do contexto, pois, segundo eles, não existe uma língua correta senão adequada de acordo com cada 

situação. Por exemplo, o docente B afirma: 

Eu sempre digo para os meus alunos que a língua é como se fosse uma roupa, sim? 

Dependendo da situação, você vai usar uma roupa mais adequada. Então se você vai para 

um casamento, você se veste mais formal e tudo isso. Se você vai para a praia, você vai 

levar as roupas de ir para a praia. É a mesma coisa com a língua. 

Por isso, os docentes manifestaram que corrigem seus estudantes quando utilizam alguma 

variante que não está no contexto adequado, segundo o docente A: “isso também demonstra um 
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limite no qual você conhece ou não conhece a língua”. Nesse sentido, os professores consideram 

que cada variante tem seu próprio contexto e que é importante que os alunos sejam conscientes 

disso. Aliás, isso concorda com o que manifesta Bagno (2009), pois, segundo ele, a eliminação do 

conceito de erro não significa que tudo seja aceitável. Desse modo, tudo vale “no lugar certo, no 

contexto adequado, com as pessoas certas” (Bagno, 2009, p.154). É importante salientar que “a 

ortografia não tem nada a ver com saber a língua. São dois tipos diferentes de conhecimento. A 

ortografia não faz parte da gramática da língua” (Bagno, 2009, p.156). Portanto, possivelmente 

seja isso que esses docentes consideraram ao responder essa pergunta. 

Por outro lado, para o docente D sim existem formas corretas de falar e de escrever o 

português, já que há uma norma estabelecida. No entanto, o professor afirma que “ninguém fala 

segundo a norma” e que na verdade “existe a aplicação discursiva com vários graus de distorção 

dessa norma”, quer dizer, o docente D manifesta que a língua padrão não é mais que uma língua 

idealizada que “nem o escritor mais erudito fala”, o que concorda com o que Bagno (2009) afirma, 

pois segundo ele, a norma-padrão é “o modelo idealizado de língua ‘certa’” (p.11). Portanto, até as 

pessoas mais cultas têm certo grau de afastamento da norma. No entanto, o mesmo docente 

considera que nenhuma variante é mais importante do que outra linguisticamente, mas que há 

algumas que têm mais importância ou status social. Nesse ponto, seria interessante fazer uma 

análise da maneira como os professores corrigem seus alunos nas aulas de PLA. 

Assim, a maioria acha que não existe uma forma correta de falar e de escrever em português 

e sim é uma questão de adequação. Contudo, os docentes mostram a importância do contexto no 

momento de usar a língua, já que apesar de que estes respeitem a diversidade linguística, o uso da 

língua e da variação deve obedecer a cada situação. Esse afastamento dos professores das noções 

de “correto” e “errado” poderia representar uma prova de que as ideias linguísticas tradicionais 

possivelmente estão cada vez mais ultrapassadas e que a compreensão dos docentes no que 

concerne à variação esteja possivelmente cada vez mais afastada dessas imposições sociais.  

Também foi constatado que todos os docentes da área de português têm conhecimento do 

significado da variação linguística e de que existem diferentes tipos de variação. Por exemplo, o 

docente B disse que a variação “são as maneiras diferentes de falar, de escrever, e aí dentro disso 

pode estar o léxico, o vocabulário, a pronúncia de algumas palavras, a entonação, até coisas 

gramaticais” e o docente E afirma: “pode ser no sotaque, que talvez seja a parte mais evidente, né? 
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Mas também pode ser de vocabulário, pode ser de estruturas linguísticas mesmo, pode ser de 

entonação, ritmo... Eu acho que isso é variação”.  Os professores mencionam alguns exemplos: “no 

Recife estão falando ‘tu’, mas não o ‘tu’ conjugado, sim? Que a mim me choca muitas vezes quando 

me dizem ‘eu vou com tu’, não? ‘Eu vou com tu’. Mas estão falando assim” (Docente C). Além 

disso, o docente C menciona as constantes mudanças da língua como uma causa da variação: “a 

língua não é uma língua morta, é uma língua viva, e sendo viva ela está todo dia evoluindo, está 

em constante evolução”. Assim, os 5 docentes de PLA reconhecem as principais caraterísticas da 

variação. No entanto, no decorrer das entrevistas também foi possível observar que os conceitos de 

variação, variante e variedade foram algumas vezes confundidos. Também, a maioria faz referência 

sobretudo à variação geográfica, isso poderia mostrar que esse tipo de variação é talvez a mais 

conhecida. 

Sobre a variação linguística nas aulas, os docentes C e E acham que é importante que os 

estudantes sejam conscientes dela. Por um lado, o docente C considera essa consciência importante, 

já que, segundo o docente, se o aluno sabe e compreende as diferenças nas formas de falar, isso 

poderia combater o preconceito linguístico. Por outro lado, o docente E acha que é muito difícil 

que os docentes saibam todas as variações já que isso é “impossível”, e por isso não é possível 

arriscar o ensino do que não se sabe, porém o mesmo docente afirma que acha necessário 

conscientizar os alunos sobre a existência das diferenças da língua. De fato, é importante salientar 

que o ensino da variação linguística não implica que os professores devam conhecer todas as 

variedades, pois aprender toda a variação existente seria uma tarefa talvez irrealizável. No entanto, 

o professor poderia optar por fortalecer a conscientização da variação e promover seu 

reconhecimento como uma caraterística natural da língua.  

Além disso, o docente E acha que o ensino da variação linguística é fundamental, não só no 

ensino de PLA, mas de todas as outras LAs, já que não podemos desconsiderar ou deslegitimar 

toda a variação que compreende uma língua, e afirma que “há variações no inglês, no espanhol, no 

português, então eu acho que é importante o aluno saber disso, e a gente, né? Como professor 

também fortalecer essa ideia”. Apesar de que os professores mencionem que é importante o ensino 

da variação linguística, os docentes A, B e D acham que essa deve ser realizada nos níveis mais 

avançados, já que nos primeiros níveis a variação poderia representar dificuldades, o que poderia 

causar confusão nos alunos. Por exemplo, o docente A acha que “o aluno no início deve ter 
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segurança de saber o que ele está aprendendo”, e manifesta que o ensino da variação pode ser 

importante no ensino de PLA dependendo dos objetivos dos alunos. Isso porque: 

“se você está na universidade, e você está aprendendo português porque você quer pesquisar 

na área, entrar nesse contexto acadêmico, eu acho que de repente isso [a variação] não seria 

fundamental (...) Mas por exemplo, se o aluno vai fazer um intercâmbio e vai ter uma vida 

social ativa no Brasil, eu acho que ele necessita saber algumas coisinhas além da norma” 

(docente A) 

Por sua vez, o docente B também expressa a importância que tem o ensino da variação. Por 

isso, no curso de português 5 “adicionamos um ponto justamente da variedade linguística, a 

primeira unidade fala sobre cinema e variedade linguística”. Por último, o docente D acha que as 

variações fonéticas e lexicais são as mais importantes e que a variação linguística é inevitável nas 

salas de aula porque, como ele já tinha mencionado, acha que ninguém fala segundo a norma. 

Assim, os 5 professores manifestam que a variação sempre tem seu lugar nas aulas. Nesse ponto 

seria interessante indagar desde que momento seria conveniente ensinar a variação linguística. Uma 

pesquisa focalizada nesse assunto, poderia fornecer uma visão mais ampla sobre o ensino da 

variação nos primeiros níveis da língua. Também poderia ser questionada a relação entre os 

objetivos dos estudantes e a motivação para aprender a variação.  

No que se refere ao significado do português standard, o docente A respondeu que se trata 

daquele que está dentro das normas padronizadas da escrita, o docente B afirma que se trata do 

português que se fala na Rede Globo, o docente C que é um sistema de língua que temos que 

conservar, o docente D que é a língua que mantém a comunidade de falantes homogênea e o 

docente E que é a língua tipo exportação para os estrangeiros. Assim, todos os professores têm uma 

noção de “standard” que parece diferente, mas pode se observar que todos concordam com a 

existência de um padrão da língua. Porém, é possível indagar se talvez os docentes têm alguma 

confusão entre termos como norma culta e norma padrão, pois “existe uma distância muito grande 

entre o ‘português’ que as gramáticas normativas tentam impor como uso único e exclusivo da 

língua e os variados modos de falar que encontramos na atividade linguística real dos cidadãos que 

gozam de prestígio social” (Bagno, 2009, p.11). Tanto o docente C quanto o docente D recalcam a 

importância da norma, mas é interessante a maneira como o professor D diz que é uma forma de 

manter a comunidade de falantes “homogênea”, pois parece apresentar a língua como se fosse única 

e uniforme. Além disso, todos os docentes acham que o objetivo do ensino da língua standard é 
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que seja um ponto de início e referência para os estudantes, já que eles devem ter um sistema de 

regras para poder escrever e falar com um certo nível.  

Adicionalmente, os docentes responderam se tinham algum tipo de obrigação em ensinar a 

norma na Universidade. Sobre isso, 4 dos 5 docentes afirmaram que o português ensinado na 

Universidade é standard dado seu contexto formal e acadêmico. O docente D explica, por exemplo, 

que “as instituições estão dentro de quadros políticos também, e acho que é inevitável passar pela 

norma” e que “na universidade há sempre mais pressão para que os alunos falem de uma forma 

mais formal”. 3 desses 4 docentes acham, porém, que o ensino da língua standard não exclui a 

variação, já que é inevitável praticar uma variação. Por outro lado, o docente E acha que quando 

os professores ensinam não pensam conscientemente se o que ensinam é standard ou não:  “isso 

não é assim tão consciente, ao ponto de a gente pensar ‘vamos excluir isso porque isso só os fulanos 

falam assim, vamos colocar isso porque São Paulo e Rio de Janeiro são assim’”. No entanto, o 

docente acha que os professores terminam selecionando inconscientemente (mas intencionalmente) 

um material padronizado. Além disso, o mesmo docente acha que os professores da Universidade 

são completamente autônomos apesar da existência de um programa e de um material comum. Isso 

concorda com a missão da Universidade que se contempla como “uma instituição autônoma, 

independente e inovadora que propicia o pluralismo, a tolerância e o respeito das ideias” 

(Universidad de los Andes, s.d.) 

Em relação ao preconceito linguístico, os docentes concordam que esse se define como: 

julgar uma pessoa de maneira pejorativa pela forma de falar e que isso se trata de uma situação 

grave e nociva que acontece de maneira corriqueira. Além disso, os 5 docentes manifestaram que 

o preconceito linguístico é uma questão relacionada com o preconceito social. O docente C afirma, 

por exemplo, que “o preconceito não é só linguístico, mas também há um preconceito social, não? 

Os nordestinos são os pobres... entende?”, igualmente o docente D afirma que o preconceito 

linguístico é “um sintoma de uma discriminação mais profunda”. Inclusive o docente B nomeia 

Marcos Bagno: “uma vez ele [Bagno] falava muito sobre o preconceito linguístico, só que depois 

de um tempo escreveu um novo texto, ele falava que o que realmente existia não era só o 

preconceito linguístico, que por detrás dele está o preconceito social”. Isso mostra que os 

professores, além de compreenderem a noção de preconceito linguístico, também conhecem suas 

causas e que este é reflexo do preconceito e da discriminação social.  
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Quanto à relação da língua standard e o preconceito, o docentes B, D e E acham que o 

preconceito tem a ver com o estabelecimento da língua standard, pois “sempre que você seleciona 

uma variação, uma variedade da língua, você termina excluindo ou reduzindo a participação das 

outras variedades” (docente E). No entanto, o docente D manifesta que apesar disso “nós não 

podemos ser românticos, porque como eu disse, a norma tem sua função: manter a comunidade de 

falantes e que não se desfaça a unidade linguística”. Por sua vez, o docente B e o docente D afirmam 

que é evidente que falar fora da norma provoca preconceito, mas o docente B insiste sobre o fato 

de que aqueles mais desprivilegiados são os que mais sofrem preconceito, e o docente D reafirma 

que quanto mais afastada da norma esteja uma pessoa, mais esta vai ser alvo de preconceito. No 

entanto, o mesmo docente esclarece que da mesma maneira que as pessoas mais afastadas da norma 

sofrem preconceito, “falar português normativo, num contexto muito informal, também poderia 

causar preconceito por usar a norma”.  

De maneira geral, todos os docentes concordam que a maneira de evitar o preconceito 

linguístico é por meio da conscientização, da compreensão e do respeito da variação. Porém, os 

docentes B e C pensam que poderiam trabalhar mais os temas da variação e do preconceito 

linguístico nas aulas “infelizmente deveríamos trabalhar muito mais nas salas de aula essas 

diferenças” (docente C). Adicionalmente, os docentes A e D acham que alguns estudantes da 

Universidad de los Andes poderiam apresentar preconceitos linguísticos. Por exemplo, o docente 

A relata que quando fala palavras como Facebook, WhatsApp etc., os alunos algumas vezes riem 

e para o docente isso “é preconceito porque isso é julgar que o professor de português não sabe 

falar inglês”. O docente D também acha que alguns estudantes têm preconceitos porque “como são 

habituados à norma, quando aparece outro registro sempre têm uma mistura de medo, terror e 

depois esse medo se transforma em preconceito”. Por outro lado, o docente B salienta que mais 

que preconceito é só estranhamento ou falta de contato, e os docentes C e E afirmam nunca ter 

visto um estudante agir de maneira preconceituosa.  

Quanto às estratégias de ensino da variação linguística, 4 dos docentes acham que existem 

limitações de tempo, de materiais, de nível dos estudantes e falta de conhecimento com relação a 

outras variedades diferentes das próprias para ensinar esse tema nas aulas. Isso concorda com o 

que será apresentado mais adiante com as respostas dos estudantes cuja maioria também percebe 

esses tipos de limitações no ensino de PLA. No entanto, o docente E acha que não existem 
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limitações, pois o docente sente-se parte do português dominante e não tem nada que limite seu 

ensino de português e a variedade que fala.  

Por último, os docentes A e C sentiram-se discriminados alguma vez pelo seu jeito de falar 

português, o docente B sentiu-se alguma vez discriminado indiretamente e os docentes D e E nunca 

se sentiram discriminados. Por outro lado, os docentes A e E manifestam que alguma vez 

discriminaram alguém por sua forma de falar, entretanto, os docentes B, C e E afirmam que nunca 

discriminaram ninguém por isso. É interessante observar que os docentes B e C asseguram não ter 

discriminado alguém por sua maneira de falar devido a que por serem procedentes de regiões que 

são usualmente estigmatizadas por isso, evitam fazer o mesmo. Isso é justamente o que relata o 

docente C: “como eu sofro isso, eu reclamo muito dos colombianos quando muitas vezes ficam 

rindo porque o colega é Paisa, sim? Ou porque o colega é Costeño”. 

De modo geral, o balanço final parece ser favorável quanto ao ensino da variação linguística 

nas aulas de PLA, as entrevistas mostraram que as crenças dos professores no que concerne à 

variação linguística são, em geral, favoráveis a seu ensino. Os docentes reconhecem e podem 

definir os conceitos de variação, língua padrão e preconceito linguístico. Além disso, consideram 

que a conscientização desse assunto é um fator importante no ensino de PLA. Os docentes afastam-

se das noções de “certo” e “errado”, mas reconhecem que a variação deve ser utilizada segundo o 

contexto. Por outro lado, apesar do ambiente acadêmico da Universidade, os professores acham 

que a variação não deixa de ser apresentada nas aulas. Porém, alguns dos docentes manifestaram 

que ainda poderiam abordar mais esse assunto.  

5.2 Questionários com os estudantes 

De 341 matriculados nos cursos de português deste semestre, 196 estudantes responderam 

ao questionário. Tais estudantes têm aulas com 6 professores diferentes da Universidade (Anexo 

C). O questionário de 24 perguntas buscou compreender quais são as crenças dos alunos sobre 

alguns aspectos da variação linguística.  

Como resultado, encontramos sobre o perfil dos estudantes que a maioria (60,71%) é de 

Bogotá. Quanto ao nível de português, a maioria dos alunos que responderam aos questionários 

(71%) são dos níveis 1 e 2, isso poderia ser explicado pelo número de estudantes que permanecem 

e se matriculam até os últimos níveis de português na Universidade. 
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No que concerne às crenças dos estudantes sobre o tema da variação, foi interessante 

observar que 70% dos pesquisados acham que existe uma maneira correta de falar português e 94% 

acham que existe uma maneira correta de escrever essa língua. No entanto, Bagno (2007) afirma 

em seu livro Nada na língua é por acaso que “todas as classificações sociais e culturais de ‘certo’ 

e ‘errado’ são resultantes de visões de mundo, de juízos de valor, de crenças culturais, de ideologias” 

(p.61). Assim, é possível afirmar que essas crenças são construções sociais condicionadas e 

derivam das “relações de poder, dos conflitos sociais, das imposições de valores de determinados 

grupos sobre os demais, da distribuição desigual dos bens materiais e culturais etc.” (Bagno, 2007, 

p. 62). Essas crenças poderiam ser perigosas, pois a separação entre a variedade standard, 

considerada a língua correta e legítima por estar fundamentada na gramática normativa, e as outras 

variedades de língua, que por estarem afastadas dessa normatividade são julgadas como incorretas, 

poderia levar à criação de preconceitos linguísticos e à exclusão social, só por não serem aceitas 

socialmente dentro dos limites do “correto”.  

Além disso, os resultados sobre a importância que os participantes atribuem à variação 

parecem ser otimistas. 66% dos estudantes consideram que a diversidade linguística é muito 

importante, 25% pensam que é importante, 6% que é mais ou menos importante e só 1% acha que 

é pouco ou nada importante. Como pôde ser observado, a maior parte dos estudantes atribue 

importância à diversidade linguística. Isso poderia ser favorável no ensino da variação, pois o fato 

de que os estudantes a considerem importante, possivelmente pode aumentar a sua motivação. 

No que se refere à norma padrão, 67 % dos estudantes responderam que há um português 

standard e desse 67%, 26% acham que seu ensino é muito importante, 48% que é importante, 21% 

que é mais ou menos importante e 3% dos estudantes acham que é pouco importante. Ainda que a 

língua padrão possa ser um ponto de referência e um ponto de partida para os estudantes de PLA 

como é sustentado por alguns dos professores, e que a ideia de uma educação enfocada na variação 

linguística não é a exclusão do ensino da língua padrão, Bagno (2009), citando o Ministério da 

Educação do Brasil (1998), manifesta que: 

Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa livrar-se 

de vários mitos: o de que existe uma forma “correta” de falar, o de que a fala de uma região 

é melhor do que a de outras, o de que a fala “correta” é a que se aproxima da língua escrita, 

o de que o brasileiro fala mal o português, o de que o português é uma língua difícil, o de 
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que é preciso “consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas crenças 

insustentáveis produziram uma prática de mutilação cultural (pp. 94-95). 

Embora a citação precedente faça referência ao ensino do português como língua materna 

nas escolas do Brasil, é algo que também poderia se aplicar no ensino de PLA. Provavelmente, não 

seria possível suprimir o ensino da norma padrão do PLA. No entanto, este poderia ser 

fundamentado no reconhecimento da diversidade linguística e, portanto, também seria necessário 

a eliminação dos mitos existentes em torno da língua portuguesa.   

Quanto à discriminação referente à língua, a maior parte dos estudantes (71%) declara que 

nunca discriminaram alguém por seu modo de falar e 62% afirmam que nunca se sentiram 

discriminados por isso. Mesmo assim, o número de estudantes que já discriminaram (56 estudantes) 

e o dos que já se sentiram discriminados (73 estudantes) é significativo. Tudo isso, sem contar com 

a possível discriminação inconsciente ou involuntária da qual provavelmente muitos dos estudantes 

poderiam fazer parte. No entanto, convém considerar que o fato que um estudante respondesse que 

alguma vez discriminou alguém não significa que ele continue discriminando e, portanto, não 

poderia ser afirmado se esses alunos são ou não preconceituosos. Essa é uma questão que poderia 

ser pesquisada no futuro. 

Os estudantes também foram indagados pelas suas percepções no que se refere às possíveis 

crenças dos professores. 35% dos participantes acham que para os docentes (desde suas 

experiências como alunos) o ensino da diversidade linguística é muito importante, 40% acha que é 

importante, 18% consideram que é mais ou menos importante, 4% pensam que é pouco importante 

e 0,51% que não é nada importante. É um resultado que concorda com o que foi encontrado nas 

entrevistas, pois a maioria dos professores demostrou estar a favor do ensino da diversidade 

linguística.  

Os estudantes também responderam se consideravam que seus professores de PLA tinham 

algum tipo de preconceito linguístico, 55% dos estudantes acham que não e 45% deles acham que 

alguns sim. Porém, embora a maioria dos estudantes achem que seus docentes não tenham 

preconceitos linguísticos, 45% parece ser uma porcentagem alta. Uma explicação poderia ser que 

esses estudantes observaram realmente alguns comportamentos que catalogaram como 

preconceituosos e que os levaram a dar essa resposta. No entanto, também poderia ter outras 

explicações, por exemplo, que existisse uma confusão na definição de preconceito linguístico. Para 
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poder constatar esses dados, seria necessário efetuar uma exploração mais profunda desse assunto, 

pois esta pesquisa considera somente as crenças.  

Além disso, foi interessante perceber que quase 68% dos estudantes afirmaram que eles 

mesmos têm preconceitos linguísticos. No entanto, também foi encontrado que 65% dos 

participantes acha que ter preconceitos linguísticos não é inadequado. Nesse ponto, é importante 

salientar que mesmo que alguns preconceitos pareçam ser “bem-intencionados”, eles continuam 

dividindo a sociedade e enquadrando as pessoas em um mundo de mitos. Segundo Bagno (2009) 

na atualidade há uma tendência cada vez maior de lutar contra variadas formas de preconceitos 

para demonstrar que são ideias que não têm nenhuma justificativa nem fundamento racional, e que 

são o resultado da ignorância, da intolerância ou das manipulações ideológicas. Porém, o autor 

afirma que esse combate não tem atingido ainda o preconceito linguístico devido a sua 

“invisibilidade”, já que são poucas pessoas que percebem e que falam dele. Essa “invisibilidade” 

da qual fala Bagno poderia explicar essas respostas, o preconceito linguístico é um fenômeno que 

até esse momento é imperceptível por muitas pessoas e que ainda não causa a mesma preocupação 

que o preconceito social causa, embora o linguístico seja um reflexo e um disfarce desse último, 

pois “a Gramática Tradicional também se constitui com base em preconceitos sociais” (Bagno, 

2007, p.67). 

Por outro lado, também foi indagado aos estudantes sobre a possível influência dos docentes 

sobre suas percepções e crenças. Para isso, foi realizada a pergunta “Quanto você acha que seus 

professores de português influenciam ou tem influenciado em suas percepções de algumas 

variantes do português e de seus falantes?” Os resultados foram igualmente interessantes: somente 

1,02% dos estudantes pensa que seus professores são muito influentes em suas percepções e 

crenças, 8,67% que são influentes, 25% são mais ou menos influentes, 20% que os docentes são 

pouco influentes e, por último, quase a metade dos participantes (44%) acham que seus professores 

não influem em nada sobre suas percepções. Esses resultados são curiosos, pois esperava-se que 

os professores tivessem uma influência significante nos alunos. No entanto, seria conveniente a 

realização de outra pesquisa para determinar a real influência e condicionamento dos docentes nos 

alunos, já que também poderia existir uma influência mais sutil e inconsciente.  

Além do exposto, com o objetivo de reconhecer se a variação linguística do português é 

aprendida pelos estudantes da Universidad de los Andes, na pergunta número 14 foi questionado 
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se seus docentes costumam ensinar diferentes variantes nas aulas. Sobre isso, 7% dos estudantes 

responderam que nas aulas sempre aprendem diferentes variantes, 17% responderam quase sempre, 

mais da metade deles (55%) afirmaram que usualmente aprendem variantes, 17% manifestaram 

que quase nunca aprendem variantes e 1,53% que nunca aprendem variantes nas aulas. Isso mostra 

que a maioria de estudantes sentem que estão aprendendo constantemente a variação linguística 

nas aulas de PLA. Para tentar constatar esses resultados, os estudantes tiveram que selecionar em 

uma tabela de 30 variantes lexicais de uso comum, mas que são consideradas, usualmente, fora da 

língua standard, quais delas conheciam e onde foram aprendidas (nas salas de aula ou em outro 

lugar). As variantes mais conhecidas que foram aprendidas nas aulas de português foram as 

palavras beleza (conhecida por 88% dos alunos), bacana (conhecida por 67% dos alunos) e galera 

(conhecida por 52% dos alunos) e as menos conhecidas foram a expressão estar pistola 

(desconhecida por 92% dos alunos), a palavra trampo (desconhecida por 90% dos alunos) e a 

palavra coxinha (desconhecida por 84% deles) (Anexo E). Isso poderia ser explicado pelo fato de 

que essas palavras conhecidas pelos estudantes também têm um uso mais comum no Brasil do que 

as desconhecidas. Além disso, várias palavras da tabela eram variantes geográficas, portanto, é 

possível que se os docentes não pertencem às regiões dessas variantes, sua aparição nas aulas seja 

menos provável.  

Adicionalmente, a média geral das variantes que os alunos afirmaram que aprenderam nas 

aulas de PLA foi de 8 palavras de 30. Um valor que parecer ser baixo, dado o total das variantes. 

Porém, convém sublinhar que uma tabela de 30 palavras poderia não ser suficiente para determinar 

se os estudantes têm conhecimento da variação linguística, já que seu repertório poderia ser maior. 

De igual forma, a média de variantes que os alunos afirmam que aprenderam em outros lugares 

fora da aula foi de 4 palavras de 30. É importante considerar que o número de estudantes que têm 

contato com o português fora das aulas em um contexto de não imersão é, geralmente, pequeno em 

comparação com alguém que está em um país onde se fala português. Por último, a média de 

variantes desconhecidas pela totalidade de alunos de PLA foi de 18 variantes de 30. Nesse ponto, 

seria necessário realizar uma exploração das razões do desconhecimento dessas variantes, que 

poderia ter relação com o tipo de variantes da tabela ou com o contexto (pois as situações informais 

em que geralmente seriam usadas algumas dessas variantes, discordam com o contexto formal das 

aulas).  
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Também se quis saber se existia alguma diferença na média de palavras conhecidas pelos 

estudantes conforme os níveis de PLA. No entanto, como pode-se observar no gráfico da pergunta 

15 (Anexo D), a média de palavras conhecidas pelos estudantes não mostrou ter uma diferença 

significativa entre os níveis. Por exemplo, a média de variantes que foram aprendidas nas aulas 

pelos estudantes de português 1 (8 palavras) não difere significativamente da média de variantes 

aprendidas nas aulas do nível de português 5 (7 palavras). O único curso que apresentou resultados 

moderadamente maiores quanto ao conhecimento das variantes foi o seminário, no entanto a 

diferença também não é relevante. No entanto, poderia ser realizada uma pesquisa focada nessa 

questão para identificar se existem diferenças de conhecimento da variação segundo o nível dos 

estudantes, pois as variantes que foram selecionadas para esta pesquisa foram unicamente lexicais 

e não foram tidas em conta outros tipos de variantes. Além disso, como já foi explicado, a amostra 

selecionada de 30 variantes poderia não ser suficiente para determinar o conhecimento dos 

estudantes no que concerne à variação.  

Quanto à importância que os estudantes atribuem ao ensino dessas variantes nas aulas, 

pudemos observar que para 91% dos alunos, as variantes apresentadas na tabela deveriam ser 

ensinadas nas aulas de português. 33% dos participantes consideram esse tipo de variantes muito 

importante, 38% importante, 21% mais ou menos importante e 4% pouco ou nada importante. 

Esses dados demonstram que os estudantes estão interessados na aprendizagem da variação, e isso 

não seria um obstáculo na hora de ensiná-las. Inclusive, isso poderia representar uma motivação 

adicional para aprender a língua. 

Por outro lado, para conhecer se os estudantes tinham algum tipo de preconceitos frente às 

variantes que foram apresentadas na tabela foram realizadas uma série de perguntas sobre suas 

percepções de quem usa as diferentes variantes do português. É importante mencionar que os 

estudantes tinham para cada pergunta 15 opções de resposta (ver perguntas 18-21 no anexo C). Os 

alunos tinham a opção de selecionar todas as respostas que considerassem necessárias, da mesma 

forma que eles podiam não selecionar nenhuma resposta se não consideravam isso pertinente. Em 

primeiro lugar, questionou-se quais caraterísticas atribuiriam a um falante nativo do português que 

utilizasse a lista de variantes da tabela. A resposta mais escolhida foi a opção “informal” com 158 

respostas, seguida da opção “conhecedora do português” com 142 respostas, a opção “que não deve 

ser corrigida” com 85 respostas e a opção “que usa corretamente o português” com 57 respostas. 
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Em segundo lugar, foi solicitado para os estudantes que selecionassem as caraterísticas que 

atribuiriam a um falante nativo do português que utilizasse a variedade standard das palavras da 

tabela. As opções mais escolhidas foram “formal” (150 respostas), “conhecedora do português” 

(131 respostas), “que usa corretamente o português” (116 respostas) e “que não deve ser corrigida” 

(101 respostas). Depois se questionou quais adjetivos atribuiriam a um colega da aula de português 

que utilizasse as variantes da tabela. Nesse ponto, a opção “conhecedora do português” foi a mais 

escolhida com 143 respostas, seguida da opção “informal” com 106 respostas, da opção “que não 

deve ser corrigida” com 73 respostas e da opção “que usa corretamente o português” com 56 

respostas, são dados similares às caraterísticas atribuídas aos falantes nativos. Por último, foi 

indagado quais adjetivos atribuiriam a um colega da aula de português que utilizasse a variedade 

standard das variantes da lista. As opções que mais escolheram os estudantes foram “formal” (125 

respostas), “conhecedora do português” (121 respostas), “que não deve ser corrigida” (97 

respostas) e “que usa corretamente o português” (94 respostas).  

Assim, descobriu-se que os estudantes não tendem a relacionar as variantes que não estão 

consideradas dentro do português padrão com caraterísticas “negativas” nem relacionam as 

caraterísticas “positivas” com a variedade standard ou padrão. Isto é, as variantes são consideradas 

dentro do uso corrente da língua. É interessante que a maioria dos estudantes considerem que as 

pessoas (tanto os nativos quanto os estudantes de português) que utilizam as variantes que não 

estão dentro da norma padrão, são conhecedoras do português, pois a variação linguística não é 

senão a riqueza que representa uma língua. Além disso, as opções de “formal” e “informal” 

poderiam estar mais relacionadas com o contexto, e possivelmente não tem a ver com preconceitos. 

Também foi possível perceber que as opções relacionadas com a classe social foram consideradas 

poucas vezes. Por último, não se encontraram diferenças relevantes entre as respostas de acordo 

com cada nível de português nem diferenças entre as percepções dos falantes nativos e dos colegas 

das aulas. 

Finalmente, no que se refere às estratégias de ensino da variação linguística nas aulas, 62% 

contra 37% dos estudantes manifestam que acham que os professores poderiam ter limitações como 

tempo, materiais de ensino, restrições de nível para ensinar a variação linguística nas salas de aula. 

Isso concorda com o que os professores responderam nas entrevistas, pois, segundo eles, nos 

primeiros níveis é difícil seu ensino; o tempo, às vezes, não é suficiente para incorporar esse tema; 
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e a maioria do material para o ensino do PLA está orientado para a norma padrão, isso por ser 

considerado como o “bom uso” da língua. Adicionalmente, 50% dos estudantes acham que a 

aprendizagem da variação linguística é difícil e outro 50% considera que é fácil, poderia se indagar 

quais são as razões para afirmarem isso. Contudo, 95% dos alunos manifestam que os professores 

poderiam aplicar mais estratégias para o ensino da variação linguística. Assim, é possível afirmar 

que o ensino e aprendizagem da variação linguística não parece ser um assunto fácil. No entanto, 

seria possível a criação e o planejamento de novas estratégias para sua incorporação nas aulas da 

Universidade. 

De maneira geral, os questionários mostraram que as crenças dos estudantes são favoráveis 

no que concerne à variação. Os alunos consideram que a diversidade linguística e o ensino da 

variação são importantes nas aulas de PLA. A aprendizagem da norma standard também mostrou 

ser importante para esses alunos. Além disso, apesar de que os estudantes ainda considerem as 

noções de “correto” e “errado”, os resultados dos questionários não mostraram atitudes 

preconceituosas frente ao uso da variação.  

6 Considerações finais  

Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender como os professores e os estudantes 

de PLA da Universidad de los Andes interpretam a variação linguística. Os resultados obtidos 

quanto à maneira de interpretar a variação linguística pelos docentes parecem ser favoráveis ao 

ensino da variação. Apurou-se que os professores da Universidad de los Andes demonstram dispor 

de um amplo conhecimento no que se refere à variação linguística, ao preconceito linguístico e aos 

temas que foram abordados ao longo das entrevistas. A maior parte dos docentes distanciam-se dos 

conceitos do que é “certo” e “errado”, mas reconhecem a importância do contexto no uso da 

variação linguística. Os professores consideram que a diversidade linguística é muito importante 

no ensino de PLA e, apesar das limitações e obstáculos que existem no ensino desse assunto como 

tempo, nível dos estudantes, restrição dos materiais didáticos, etc., afirmam que a variação sempre 

tem seu lugar nas aulas de PLA da Universidade. Porém, alguns docentes reconhecem que 

poderiam aplicar mais estratégias no ensino e na incorporação da variação.  

Adicionalmente, no que se refere aos estudantes, pudemos observar que a maioria dos 

estudantes demonstrou também ter um amplo interesse pela aprendizagem da variação e considera 
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que é importante nas aulas de PLA. Apurou-se que muitos dos estudantes ainda consideram as 

noções de “certo” e “errado” que possivelmente são fruto de crenças populares e de ideologias. No 

entanto, os estudantes não demostraram ter atitudes preconceituosas, pelo contrário, as respostas 

da maioria deles apontaram para o respeito da diversidade. No entanto, recomenda-se, desse modo, 

a criação e a aplicação de novas estratégias nas aulas de PLA para a identificação, conscientização 

e aprendizagem da variação linguística com o propósito de evitar possíveis preconceitos e 

estereótipos; promover o respeito pela diversidade e a heterogeneidade linguística; e, inclusive, 

melhorar sua competência comunicativa.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa poderão ser úteis para a criação de novas 

estratégias de ensino da variação linguística nas salas de aula de PLA na Universidad de los Andes. 

A questão é entender a importância da variação linguística na aprendizagem de PLA, pois uma 

língua não deveria ser compreendida como simples conjunto de símbolos, senão como um sistema 

complexo que se encontra interligado à sociedade. Por exemplo, poderiam ser incorporadas 

algumas atividades específicas da variação linguística em cada uma das unidades já estabelecidas 

nos cursos de PLA, em que os estudantes poderão conscientizar-se sobre esse assunto e adquirir as 

ferramentas necessárias para compreender seu uso nos diferentes contextos.  

Além disso, a presente pesquisa poderá ser utilizada não somente na área de português, pois 

o assunto da variação linguística atinge todas as línguas e, portanto, a pesquisa poderá ser usada na 

reflexão dessa questão para as outras línguas ensinadas no departamento. Tudo isso com a 

expectativa de que poderá contribuir na promoção do respeito, na conscientização da diversidade 

linguística em geral e no combate dos preconceitos, prejuízos e estereótipos forjados em torno de 

certas variantes que são usualmente estigmatizadas e que não representam senão a riqueza cultural 

e linguística existente. 

Por último, espera-se que a presente pesquisa encoraje a continuidade do trabalho 

desenvolvido e promova a realização de novas pesquisas sobre a variação linguística que possam 

responder aos interrogantes que foram expostos ao longo deste texto. Contudo, a ciência está em 

constante evolução, e esta pesquisa representa só uma pequena contribuição no campo da 

sociolinguística. Ainda existem algumas perguntas que poderiam ser o eixo de futuras pesquisas: 

qual é a influência dos docentes nas crenças dos alunos quanto à variação linguística? De que 

maneira o interesse dos estudantes pela variação linguística poderia influir na motivação dos 
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estudantes na aprendizagem do PLA? Como poderia ser abordada a variação linguística nas aulas? 

Qual é a interpretação do preconceito linguístico por parte dos estudantes?  De que forma os 

professores da Universidade corrigem seus estudantes? Desde que momento seria conveniente 

ensinar a variação linguística? Qual é a relação entre os objetivos dos estudantes e a motivação 

para aprender a variação?  
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Anexo A – Perguntas das entrevistas para os docentes 

1. Faz quanto tempo que você ensina português como língua estrangeira? 

2. Acha que você ensina um português específico, alguma variedade do português 

específica?  

3. Você acha que existe alguma forma correta de falar e escrever o português? Qual? 

4. O que você considera ser variação linguística?  

5. Você acha que é importante que os estudantes de português sejam conscientes disso?  

6. Para você, a variação é importante no ensino do português?  

7. Para você, o que significa o português “standard”? Qual é o objetivo do seu ensino?  

8. Você acha que na universidade a gente deve ensinar este português “standard”? 

9. Você corrige seus estudantes quando eles falam alguma palavra fora do reconhecido 

português “standard”? Por exemplo, se um estudante chega na aula e começa a falar 

algumas variantes como “cara”, “valeu”, “eita”, “beleza”, “maluco”, coisas assim, você 

corrigiria? Por quê? 

10. Você acha que existe preconceito linguístico? Por que isso acontece? O que você acha do 

preconceito linguístico? Não acha que esse preconceito existe graças ao estabelecimento 

da língua standard? 

11. Você acha que falar fora da língua standard provoca preconceito? 

12. Como você acha que poderia ser evitado o preconceito linguístico desde a aula? 

Você aplica alguma estratégia em suas aulas para combater o preconceito linguístico, os 

estereótipos e a discriminação por meio da fala? 

13. Você acha que os estudantes de português da Universidade dos Andes têm preconceitos 

linguísticos com o português? 

14. Você acha que existem limitações para o ensino da variação linguística do português nas 

salas de aula? 

15. Alguma vez foi discriminado pelo seu jeito de falar português? 

16. Alguma vez discriminou alguém por isso? 
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Anexo B – Formato de consentimento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

1. Presentación del proyecto 

 

1.1 Justificación  

La variación lingüística, entendida como las diferentes alternativas que existen para decir lo mismo, 

es una característica inherente a cualquier lengua en el mundo. Este fenómeno permite que los 

hablantes se puedan desenvolver satisfactoriamente en distintos contextos socioculturales. Por 

ejemplo, la variación lingüística posibilita que un hablante del español pueda elegir entre decir las 

variantes amigo, parce o pana etc., para utilizarlas de acuerdo con su contexto comunicativo. Sin 

embargo, existe una creencia popular que considera que toda lengua es uniforme y homogénea. 

Esto se trata de un mito que puede ser perjudicial, ya que esta creencia ha tenido como resultado 

que ciertas variantes lingüísticas que no están dentro de la norma estándar de la lengua sean 

estigmatizadas, produciendo estereotipaciones y preconceptos que conllevan incluso a la 

discriminación y a la violencia. Actualmente, existen diversos estudios que señalan la importancia 

de enseñar la variación lingüística en las aulas de lengua materna como un recurso para fomentar 

el respeto por la diversidad lingüística. No obstante, son pocos los trabajos relacionados que tratan 

este asunto en la enseñanza de las Lenguas Adicionales. De acuerdo con lo anterior, el presente 

proyecto pretende realizar un estudio de caso para comprender la manera como los profesores y los 

estudiantes de portugués de la Universidad de los Andes asumen, interpretan y enseñan/aprenden 

la variación lingüística, con el fin de explorar la importancia alrededor de la enseñanza del PLA. 

2.2 Objetivos del estudio 

2.2.1 Objetivo general 

El presente estudio pretende comprender cómo los profesores y los estudiantes de portugués de la 

Universidad de los Andes interpretan la variación lingüística. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Comprender la interpretación y las creencias de la variación lingüística de los profesores 

de la Universidad de los Andes.  
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• Reconocer de qué forma es interpretada la variación lingüística del portugués por los 

estudiantes de la Universidad de los Andes. 

• Identificar se las creencias de los profesores y de los estudiantes de la universidad son 

favorables para que la variación lingüística sea enseñada/aprendida.  

2.3 Metodología 

Para desarrollar el proyecto, se llevará a cabo un análisis cualitativo en el que se tendrá como 

participantes a aproximadamente 230 estudiantes de los niveles 1 a 5 de portugués y de un 

seminario, y 6 profesores de esta misma área de la Universidad de los Andes. Por un lado, los 

profesores serán contactados a través de su correo electrónico institucional con el fin de invitarlos 

a responder una entrevista abierta individual que será grabada (bajo previa autorización) para 

conocer su experiencia, conocimiento y percepciones sobre la enseñanza de la variación lingüística 

en el aula, con el objetivo de determinar si las diferentes variantes son o no enseñadas en las aulas 

de clase. Por otro lado, a los estudiantes se les solicitará responder un cuestionario individual sobre 

su conocimiento, experiencia y percepciones de la variación lingüística con el objetivo de 

reconocer la influencia que ejercen los profesores sobre estas concepciones, esto se llevará a cabo 

durante los primeros 10 minutos de las respectivas clases de portugués, con la debida autorización 

previa de cada uno de los profesores. 

2. Beneficios 

Todo el trabajo realizado, las transcripciones de las entrevistas, los resultados de los cuestionarios 

y otros anexos serán entregados a la universidad para su posterior uso. De esta manera, los 

resultados de esta investigación podrán ser útiles para el planteamiento de nuevas estrategias de 

enseñanza de la variación lingüística del portugués en las salas de aula. Todo esto con el objetivo 

de fomentar el respeto y la consciencia por la diversidad lingüística no sólo de esta lengua sino de 

todas las que son dictadas en el departamento. Así, podrá haber una disminución en los 

preconceptos, prejuicios y estereotipos forjados alrededor de ciertas variantes que no representan 

sino la riqueza cultural y lingüística existente.  

3. Riesgos 

La presente investigación no representará riesgo alguno para ninguno de los participantes ni para 

la institución. Aclaramos que los datos recogidos durante la investigación siguen propósitos 

estrictamente investigativos y pedagógicos. Los datos personales y la identidad de los participantes 

de esta investigación son de carácter confidencial y no son de interés para este proyecto. Los 
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participantes tampoco serán afectados de ninguna manera en el desarrollo de sus actividades 

académicas posteriores. Las grabaciones de audio, que serán autorizadas previamente, serán 

utilizadas como parte complementar. 

4. Aclaraciones 

• Su decisión de participar en el presente proyecto es voluntaria y podrá retirarse de él en 

cualquier momento sin administrar ninguna explicación, sin que ello represente algún 

perjuicio para usted. 

• Toda la información personal de los participantes suministrada en el cuestionario y/o 

entrevista será utilizada con fines académicos e investigativos. Su uso será estrictamente 

confidencial. La identidad y los datos de cada participante serán mantenidos anónimos por 

el investigador. 

• La no participación en el proyecto no le conllevará ninguna consecuencia. 

• La participación en este estudio no tendrá ningún costo. 

• No habrá ninguna remuneración económica ni simbólica por la participación. 

• Se garantiza la respuesta oportuna a cualquier pregunta o duda acerca de los 

procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la investigación y su 

participación. 

• Sé que mis respuestas serán utilizadas para intentar dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿la manera como la variación lingüística es abordada en las salas de aula por 

los profesores de portugués en la Universidad de los Andes ayuda a fomentar o a combatir 

el preconcepto y los prejuicios lingüísticos? y serán compartidas de manera confidencial 

en el ensayo de grado. 

• El presente proyecto es liderado por Laura Catalina Peña Ramírez, estudiante de Lenguas 

y Cultura de la Universidad de los Andes y tiene como asesora principal a Luciana Andrade 

Stanzani, profesora asociada del Departamento de Lenguas y Cultura de la misma 

universidad.  

5. En caso de presentarse cualquier inquietud a lo largo del proceso, podrá comunicarse con:

Laura Catalina Peña R. 

Estudiante/Investigadora 

Departamento de Lenguas y Cultura 

Universidad de los Andes 

Cel: 3012304938 

lc.pena13@uniandes.edu.co 

Luciana Andrade Stanzani  

Directora del proyecto de grado 

Departamento de Lenguas y Cultura 

Universidad de los Andes 

l.andrade1067@uniandes.edu.co

O directamente con el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Sociales: 

Tel: 3394949 ext.5552 

etica.faciso@uniandes.edu.co 

mailto:etica.faciso@uniandes.edu.co
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6. Formulario de consentimiento informado 

Yo ______________________________________ he sido invitado(a) por la estudiante Laura 

Catalina Peña Ramírez para responder una serie de preguntas sobre la enseñanza de la variación 

lingüística del portugués como parte del ensayo de grado de la concentración Segunda Lengua de 

la carrera de Lenguas y Cultura de la Universidad de los andes para el semestre 2019-1.  

Adicionalmente, certifico que he leído y comprendido la información contenida en este 

consentimiento informado y que mis preguntas han sido respondidas pertinentemente. Después de 

la explicación clara de los objetivos, manifiesto que deseo participar en este estudio de 

investigación. 

Además, si se presentara el caso, autorizo lo siguiente: 

Grabar la entrevista o todo tipo de interlocución oral            Si            No 

 

 

____________________ 

Firma del participante 

____________________ 

Fecha

 

____________________ 

Firma del investigador 
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Anexo C – Perguntas do questionário para os estudantes 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Lenguas y Cultura 

Proyecto: La enseñanza de la variación lingüística del portugués como Lengua Adicional. Por favor 

responda:  

1. ¿Cuál es su lugar de procedencia? (ciudad y país) ______________________________ 

 

2. ¿Cuál o cuáles niveles de portugués está tomando actualmente en la Universidad? 

a) Portugués 1 

b) Portugués 2 

c) Portugués 3 

d) Portugués 4 

e) Portugués 5 

f) Seminario 

 

3. ¿Cree que existe una manera correcta de hablar portugués?  a) Sí b) No.

 

4. ¿Cree que existe una manera correcta de escribir en portugués?  a) Sí b) No.

 

5. ¿Cree que existe un portugués estándar?    a) Sí b) No.

 

Si su respuesta es afirmativa, en una escala del 1 al 5 (donde 1 es nada importante y 5 es muy 

importante) ¿Qué tan importante considera el aprendizaje de la forma “estándar” y “normativa” del 

portugués? 

○1 – ○2 – ○3 – ○4 – ○5  

Nada importante                                             Muy importante 

 

6. ¿Alguna vez ha discriminado a alguien por su manera de hablar? a) Sí b) No. 

 

7. ¿Alguna vez se ha sentido discriminado por su manera de hablar? a) Sí b) No. 

 

8. ¿Qué tan importante considera la diversidad lingüística? 

○1 – ○2 – ○3 – ○4 – ○5 

Nada importante                                              Muy importante 

 

9. Para usted, los profesores de portugués consideran la enseñanza de la diversidad lingüística en sus 

clases como: 

○1 – ○2 – ○3 – ○4 – ○5 

Nada importante                                              Muy importante 

 

10. ¿Cree que alguno de los profesores con los que tiene o ha tenido portugués tiene preconceptos 

lingüísticos? 

a) Sí b) No 

 

11. ¿Cree que usted tiene preconceptos o estereotipos lingüísticos? 

a) Sí b) No 

 

12. ¿Cree que tener preconceptos y estereotipos sobre la lengua es inadecuado?  
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a) Sí b) No 

 

13. ¿Qué tanto cree que sus profesores de portugués influyen o han influido sobre sus percepciones 

hacia ciertas variaciones del portugués y sus hablantes? (Por ejemplo, mi profesor de portugués 

hace bastantes chistes sobre la manera de hablar de los campesinos. Sin embargo, esto no influye 

positiva ni negativamente sobre mi percepción que tengo hacia esta variación lingüística o hacia los 

campesinos) 

○1 – ○2 – ○3 – ○4 – ○5  

Nada influyente                                           Muy influyente  

 

14. En sus clases de portugués, ¿suele aprender diferentes variantes? (por ejemplo “massa” o “bacana” 

como una alternativa de “legal” para referirse a algo chévere) 

a. Siempre. 

b. Casi siempre 

c. Usualmente 

d. Casi nunca. 

e. Nunca. 

 

15. ¿Cuáles de las siguientes variantes del portugués conoce y en dónde las aprendió? (marque con una 

X) 

 

Variante Equivalente en 

portugués 

“estándar” 

Traducción ¿En dónde la aprendió? 

En clase En otro 

lado 

No la 

conocía 

Cara Homem Tipo(hombre)    

Gato/gata Lindo(a) Guapo/guapa    

Galera Pessoal chicos    

Valeu Obrigado(a) Chao, gracias, ok    

Bora Vamos embora Vamos para…    

Demorô Claro que sim Claro, ok    

Eita! Uau! Caray!    

Beleza Todo bem Todo bien    

Bacana Legal Genial, chévere    

Maluco(a) Louco(a) Loco(a)    

Doido Louco Loco    

Rolé/rolê Passeio Paseo    

Ta ligado? Entendeu? ¿Entendió?    

Tá show Tudo bem Ok    

Firmeza Tudo bem Todo bien    

Miga Amiga Amiga    

Parça Amigo Parcero, amigo    

Estar pistola Estar bravo Estar bravo    

Zoar Brincar Bromear    

Breja Cerveja Cerveza    

Padoca Padaria Panadería    

Quebrada Bairro Barrio    

Mano Amigo Amigo    

Coxinha Policial Policía (tombo)    

Moleque Menino Niño (mocoso)    

Falou Tchau Chao    

Caipira Camponês  Campesino    
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Mano Homem  Tipo    

Mina Mulher Mujer    

Trampo Trabalho Camello    

 

16. ¿Cree que el tipo de variantes representadas en la tabla anterior deben ser enseñadas en las clases 

de portugués? 

a. Sí b. No 

17. ¿Qué tan importante considera la enseñanza de este tipo de variantes? 

○1 – ○2 – ○3 – ○4 – ○5  

Nada importante                                               Muy importante 

 

18. En general, si usted escuchara que un hablante nativo del portugués utiliza las expresiones de la 

primera columna de la izquierda del cuadro anterior (variante) en lugar de sus equivalentes que 

aparecen en la segunda columna, usted opinaría que es una persona: 

 

(marque con una X todas las opciones que considere necesarias) 

__ Educada 

__ De estrato social alto   

__ Formal 

__ Que no debe ser corregida 

__ Que usa correctamente el portugués 

__ Conocedora del portugués 

__ Respetuosa 

 

__ No educada 

__ De estrato social bajo 

__ Informal 

__ Que necesita corrección 

__ Que no usa correctamente el portugués 

__ Desconocedora del portugués  

__ Irrespetuosa o grosera 

__ Otra _________________

 

19. En general, si usted escuchara que un hablante nativo del portugués utiliza las expresiones de la 

segunda columna del cuadro anterior (titulada “equivalente”), teniendo en cuenta que se trata de 

expresiones que se encuentran en el portugués denominado como “estándar”, usted pensaría que se 

trata de una persona: 

 

(marque con una X todas las opciones que considere necesarias) 

__ Educada 

__ De estrato social alto   

__ Formal 

__ Que no debe ser corregida 

__ Que usa correctamente el portugués 

__ Conocedora del portugués 

__ Respetuosa 

 

__ No educada 

__ De estrato social bajo 

__ Informal 

__ Que necesita corrección 

__ Que no usa correctamente el portugués 

__ Desconocedora del portugués  

__ Irrespetuosa o grosera 

__ Otra ________________

 

 

20. En general, si usted escuchara que un compañero de su clase de portugués utiliza las expresiones 

de la primera columna de la izquierda del cuadro anterior (columna titulada “variante”) en lugar de 

sus equivalentes que aparecen en la segunda columna, usted opinaría que es una persona: 

 

(marque con una X todas las opciones que considere necesarias) 
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__ Educada 

__ De estrato social alto   

__ Formal 

__ Que no debe ser corregida 

__ Que usa correctamente el portugués 

__ Conocedora del portugués 

__ Respetuosa 

 

__ No educada 

__ De estrato social bajo 

__ Informal 

__ Que necesita corrección 

__ Que no usa correctamente el portugués 

__ Desconocedora del portugués  

__ Irrespetuosa o grosera 

__ Otra ________________

 

21. En general, si usted escuchara que un compañero de su clase de portugués utiliza las expresiones 

de la segunda columna del cuadro anterior (titulada “equivalente”), teniendo en cuenta que se trata 

de expresiones que se encuentran en el portugués denominado como “estándar”, usted pensaría que 

se trata de una persona: 

 

(marque con una X todas las opciones que considere necesarias) 

__ Educada 

__ De estrato social alto   

__ Formal 

__ Que no debe ser corregida 

__ Que usa correctamente el portugués 

__ Conocedora del portugués 

__ Respetuosa 

 

__ No educada 

__ De estrato social bajo 

__ Informal 

__ Que necesita corrección 

__ Que no usa correctamente el portugués 

__ Desconocedora del portugués  

__ Irrespetuosa o grosera 

__ Otra ________________

22. ¿Cree que los profesores de portugués tienen limitaciones para enseñar la variación lingüística? (ej. 

tiempo, materiales, dificultad de nivel, etc.) 

a) Sí b) No 

 

23. ¿Considera que el aprendizaje de la variación lingüística es difícil? 

a) Sí b) No 

 

24. ¿Cree que los profesores de portugués podrían aplicar más estrategias para enseñar la variación 

lingüística?

a) Sí b) No 
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Anexo D – Porcentagem de estudantes por cada docente  
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41 
 

Anexo E – Resultados dos questionários com os estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

44%

27%

13%

8%
3%5%

2. Nível de português

Português 1 Português 2 Português 3

Português 4 Português 5 Seminário

94,90%

5,10%

SIM NÃO

4. Acha que existe uma 
maneira correta de escrever 

em português?

67,35%

32,65%

SIM NÃO

5. Acha que existe um 
português standard?

70,92%

28,57%

0,51%

SIM NÃO NS/NR

3. Acha que existe uma 
maneira correta de falar 

português?

NS/NR

POUCO IMPORTANTE

MAIS OU MENOS …

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

0,76%

3,03%

21,21%

48,48%

26,52%

5.1 Que tão importante 
considera a aprendizagem 

da forma “standard” e 
“normativa” do português?

29

4

3

3

3

9

3

12

7

119

4

Outros

Villavicencio

Sogamoso

Pereira

Neiva

Cúcuta

Cartagena

Cali

Bucaramanga

Bogotá

Barranquilla

1. Local de procedência
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37,24%

62,24%

0,51%

SIM NÃO NS/NR

7. Alguma vez se sentiu 
discriminado por sua maneira 

de falar?

44,90%

55,10%

SIM NÃO

10. Acha que algum dos 
professores de português tem 

preconceitos linguísticos?

67,86%

31,12%

1,02%

SIM NÃO NS/NR

11. Acha que você tem 
preconceitos linguísticos?

28,57%

71,43%

SIM NÃO

6. Alguma vez discriminou 
alguém por sua maneira de 

falar?

NS/NR

NADA IMPORTANTE

POUCO IMPORTANTE

MAIS OU MENOS …

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

0,51%

0,51%

0,51%

6,63%

25,00%

66,84%

8. Que tão importante 
considera a diversidade 

linguística?

NS/NR

NADA IMPORTANTE

POUCO IMPORTANTE

MAIS OU MENOS …

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

0,51%

0,51%

4,59%

18,37%

40,82%

35,20%

9. Os docentes de 
português consideram o 

ensino da diversidade 
linguística como:
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34,69%

65,31%

SIM NÃO

12. Você acha que ter 
preconceitos linguísticos 

inadequado?

NUNCA

QUASE NUNCA

USUALMENTE

QUASE SEMPRE

SEMPRE

1,53%

17,35%

55,61%

17,86%

7,65%

14. Em suas aulas de 
português, você costuma 

aprender diferentes 
variantes?

NADA INFLUENTE

POUCO INFLUENTE

MAIS OU MENOS …

INFLUENTE

MUITO INFUENTE

44,39%

20,92%

25,00%

8,67%

1,02%

13. Influencia dos docentes 
sobre as percepções dos 

estudantes

91,84%

6,12%
2,04%

SIM NÃO NS/NR

16. O tipo de variantes 
apresentadas na tabela 
anterior deveriam ser 

ensinadas nas aulas de 
português?

NS/NR

NADA IMPORTANTE

POUCO IMPORTANTE

MAIS OU MENOS …

IMPORTANTE

MUITO IMPORTANTE

2,04%

1,53%

2,55%

21,43%

38,78%

33,67%

17. Que tão importante 
considera o ensino desse tipo 

de variantes?

8 8 8 9
7

12

8

3 3 4 4
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4 4

19 19 18
16 17

14

18

0
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20

15. Média de variantes 
conhecidas pelos alunos

Na aula Em outro lado Não conhecía
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18. Caraterísticas atribuidas aos nativos que falam as variantes 
da tabela

Português 1

Português 2

Português 3

Português 4

Português 5

Seminário

Total
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19. Caraterísticas atribuídas aos nativos que falam o standard

Português 1

Português 2

Português 3

Português 4

Português 5

Seminário

Total
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20. Caraterísticas atribuídas aos colegas da aula que falam 
variantes da tabela

Português 1

Português 2

Português 3

Português 4

Português 5

Seminário

Total
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95,92%

4,08%

SIM NÃO

24. Acha que os docentes 
poderiam aplicar mais 

estratégias para o ensino da 
variação linguística?

62,24%

37,76%

SIM NÃO

22. Acha que os professores 
de português têm limitações 

para ensinar a variação 
linguística?

50% 50%

SIM NÃO

23. Considera que a 
aprendizagem da variação 

linguística é difícil?

56

15
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97 94
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21. Caraterísticas atribuídas aos colegas da aula que falam o 
standard

Português 1

Português 2

Português 3

Português 4

Português 5

Seminário

Total
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Anexo E – Variantes conhecidas pelos estudantes 

Variante 

Equivalente em 

português 

“standard” 

Tradução 

Onde foi aprendida? 

Na aula 
Em outro 

lado 

Não 

conhece 
NS/NR 

1 Cara Homem Tipo(hombre) 34,18% 18,36% 45,91% 1,02% 

2 Gato/gata Lindo(a) Guapo/guapa 52,55% 18,38% 27,04% 0,51% 

3 Galera Pessoal chicos 60,20% 12,24% 27,04% - 

4 Valeu Obrigado(a) 
Chao, gracias, 

ok 
25% 12,75% 61,22% 0,51% 

5 Bora Vamos embora 
Vamos 

para… 
34,69% 17,85% 46,93% - 

6 Demorô Claro que sim Claro, ok 8,16% 8,16% 83,16% - 

7 Eita! Uau! Caray! 9,18% 6,63% 83,16% 0,51% 

8 Beleza Todo bem Todo bien 88,26% 10,20% 1,02% - 

9 Bacana Legal 
Genial, 

chévere 
67,34% 17,85% 14,28% - 

10 Maluco(a) Louco(a) Loco(a) 52,04% 13,26% 34,18% 0,51% 

11 Doido Louco Loco 23,46% 8,16% 68,36% - 

12 Rolé/rolê Passeio Paseo 13,26% 4,08% 82,65% - 

13 Ta ligado? Entendeu? ¿Entendió? 34,18% 12,24% 52,04% 1,53% 

14 Tá show Tudo bem Ok 9,18% 6,63% 84,18% - 

15 Firmeza Tudo bem Todo bien 35,71% 13,77% 50,51% - 

16 Miga Amiga Amiga 26,53% 11,22% 62,24% - 

17 Parça Amigo 
Parcero, 

amigo 
20,40% 12,24% 67,34% - 

18 Estar pistola Estar bravo Estar bravo 4,08% 3,06% 92,85% - 

19 Zoar Brincar Bromear 26,53% 8,16% 64,79% 0,51% 

20 Breja Cerveja Cerveza 32,65% 9,69% 56,12% 1,02% 

21 Padoca Padaria Panadería 19,38% 4,59% 76,02% - 

22 Quebrada Bairro Barrio 12,24% 2,04% 84,69% 1,02% 

23 Mano Amigo Amigo 12,24% 17,85% 69,89% - 

24 Coxinha Policial 
Policía 

(tombo) 
10,71% 4,59% 84,18% 0,51% 

25 Moleque Menino 
Niño 

(mocoso) 
30,61% 7,65% 61,22% 0,51% 

26 Falou Tchau Chao 40,30% 11,22% 48,46% - 

27 Caipira Camponês Campesino 7,14% 4,08% 88,77% - 

28 Mano Homem Tipo 12,75% 17,34% 68,38% 0,51% 

29 Mina Mulher Mujer 36,22% 24,48% 39,28% - 

30 Trampo Trabalho Camello 6,12% 2,04% 90,81% 1,02% 

 


