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RESUMO 

Numa sociedade desigual, os preconceitos são quase naturalizados e se estendem ás 
mais diversas vertentes, inclusive aos falares. Este estudo pretende pautar o processo 
histórico de isntitucionalização da língua a partir da política de ensino de língua, suas 
contradições e perspectivas gerais. O texto parte de uma pesquisa bibliográfica, mas não 
deixa de tomar alguns documentos e pesquisas. A proposta é discutir, numa perspectiva 
históprica e social, o processo não só de implantação, mas também de 
isntitucionalização do ensino de língua portuguesa no Brasil. Para tanto, tomamos as 
contribuições históricas de ... As teorias de Bakhtin, Fiorin e  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“A escola tem objetivamente por função  

conservar, inculcar e consagrar...” 

(BOURDIEU, 1982, p. 207; apud Silva, 2005, p. 9) 

 

Um dos caminhos para se entender a finalidade da educação, elucidar seus 

significados ideológicos e suas representações sociais está na investigação histórica. 

Nesse sentido, o estudo das disciplinas pode nos apontar as contradições e 

problemáticas dando novos rumos para a prática pedagógica. 

O ensino de língua materna, em geral, se restringe a regras e ditames, e por 

isso não explora com a devida importância o universo do alunado e o fundamental 

exercício do letramento, resultando numa “crise da linguagem”. Mas onde surgiu essa 

problemática? Como se configurou? A partir de que contexto?É a partir dessa 

inquietação que procuramos tecer algumas considerações acerca do ensino de língua 

materna. 

Os problemas da linguagem fomentam questões recorrentes de estudos e 

pesquisas em educação, entre as contribuições vale destacar um marco para o ensino da 

língua no país, o trabalho de Magda Soares (1986) que trata da relação entre Linguagem 

e Escola. De maneira pertinente, defende que a crise da linguagem é na verdade a crise 

da instituição escolar, visto que ‘a linguagem que é instrumento e objetivo da escola é a 

linguagem das classes dominantes’ (1986: 69). Soares procura explicar, numa 

perspectiva social, o porquê do fracasso escolar no ensino de língua se concentrar nas 

camadas populares no Brasil. 

Para elucidar essas questões o artigo em questão não toma todo o contexto 

histórico que está em torno do tema. Entretanto, toma marcos históricos significativos 

para o entendimento do processo histórico de institucionalização do ensino de língua 

portuguesa no Brasil. 
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Dessa forma, o corpo do texto está estruturado em três capítulos. No 

primeiro tomamos o contexto de dominação do Brasil colonial a partir de um processo 

de aculturação que desapontou nos séculos XVI e XVII. O segundo capítulo se volta aos 

séculos XVIII e XIX para destacar as mudanças que ocorreram na política linguística. 

Para fechar o artigo, tomamos as diretrizes gerais do ensino de língua no século XX 

apontando as novas tendências do século XXI. Assim, procura-se discutir a função 

social da língua a partir de uma contextualização genérica da política de ensino no 

Brasil. 

 

2. O INÍCIO DO FIM: A LÍNGUA DO BRASIL NOS SÉCULOS XVI E XVII 

 

As questões ideológicas que hoje repousam no ensino de língua materna 

podem se explicar a partir da investigação histórica e política da implantação da língua 

no nosso país. O século XVI, a partir das grandes navegações, marca a conquista 

política de um país sobre outro a partir do chamado processo de aculturação, que se dá a 

partir do silenciamento de uma cultura.  

A idéia de povo sem lei, rei e fé trazida pelos colonizadores desencadeava 

num processo civilizatório que se estendeu a partir do uso da língua do colonizador e 

por meio de cataquese. A intenção era re-formar os colonizados a partir da imposição de 

uma cultura adversa aos elementos culturais que já haviam formado o índio. Como bem 

nos leva a refletir Azevedo, 

No conjunto da vida social, múltipla e complexa, a educação 
cristalizada em instituições, não é se não um dos numerosos fatores 
que influem sobre a formação do individuo e o desenvolvimento das 
sociedades (1958, p. 111). 

 

Nesse sentido, vale destacar o papel efetivo da Igreja em todas as conquistas 

da Corte Portuguesa. O papel dos missionários era destituir o índio de sua cultura, 

dando lugar para a cultura européia. Assim, Portugal, a partir desse importante aparelho 

do Estado, desenha uma política de dominação do Brasil através das línguas.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

Os jesuítas, a fim de se aproximar do povo indígena, tornaram-se falantes da 

língua tupi, sistematizando-a em forma de gramática entre os anos de 1549 e 1759. A 

partir disso, os jesuítas poderiam traduzir e ensinar as orações fundamentais da Igreja, 

como o Pai-Nosso e o Credo. Neste último, temos uma linguagem um tanto ideológica 

que demarca um posicionamento de fidelidade e submissão à Igreja Católica, um dos 

objetivos principais daquele processo de catequese, que inculcava valores e normas. 

Assim, é importante perceber que a língua era ensinada a partir de uma orientação 

política tecida na religiosidade e na norma.  

Ora, durante a época da língua geral o português já trazia um caráter oficial, 

no entanto, era ensinado apenas aos alunos dos colégios jesuítas e estava bem mais 

presente nas cerimônias oficiais e nos documentos escritos. Conhecer a língua era desde 

aquela época privilégio de poucos, os favorecidos social e economicamente. Nesse 

sentido, observamos que a normativização da língua, a partir da leitura e da escrita, já 

rendia uma estratificação social.  

Se tomarmos o contexto ocidental europeu para melhor entender a 

orientação pedagógica portuguesa, podemos perceber que desde a Idade Média a língua 

da escola era o latim. Para fundamentar essa discussão, as autoras Casagrande e Bastos 

seguem com uma pertinente analogia de situações de dominação. Assim, observam que 

a língua portuguesa em relação à língua tupi apresenta uma situação ‘semelhante à do 

latim em relação ao latim vulgar quando da expulsão do Império Romano, já que o 

último era usado pelo povo e aquele pelos eruditos’ (2002, p. 56). No Brasil, os jesuítas 

foram exterminando uma a uma todas as línguas locais.  

Ao longo do século XVII, a língua portuguesa tomava conta de todas as 

regiões do país em que se falava a língua geral, mas a preocupação era com o ensino de 

língua latina. Isso porque a este estava relacionado o bom desempenho no uso da língua 

portuguesa, uma perspectiva que ainda repousa no ensino de língua materna: a idéia de 

escrever bem tal como os escritores eruditos. Se tomarmos uma importante gramática da 

época, Methodo Grammatical para todas as línguas (1619), de autoria de Amaro de 

Reboredo, podemos observar que sua intenção era indicar a postura do autor. Para ele, o 

autor deveria aprender latim e português a partir de três vertentes: a gramática, a cópia e 

a frase.  
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Somada a essa perspectiva, a necessidade de ensinar a língua materna se 

fazia para não só para preservar a língua, mas para promover a integração entre a Coroa 

e os dominados. Casagrande e Bastos, além de sintetizarem esse breve contexto, 

destacam:  

O processo de ensino/aprendizagem de língua portuguesa, através dos 
séculos, tem obedecido à ideologia dominante, uma vez que a sua 
linguagem é sempre a ela relacionada (2002, p. 53). 

 

Dessa maneira, a prática de ensino trazida de Portugal, nos séculos XVI e 

XVII, marca de maneira efetiva a implantação e a normatização da língua portuguesa no 

Brasil. Nesse contexto, Estado e Igreja, juntos, refizeram uma nação a partir de 

princípios e valores que destituíram a cultura de um povo num claro processo de 

mutilação cultural. 

 

3. O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

 

Desde o século XVI e até meados do século XVIII, a Companhia de Jesus 

foi praticamente a única responsável pelo processo de ensino da chamada cultura 

letrada. Entretanto, a partir da nova política cultural e lingüística, trazida pelo Marquês 

de Pombal o ensino de língua sofre mudanças significativas. 

A expulsão dos jesuítas e a criação da primeira rede leiga de ensino 

reinscreve, pelas mãos do marquês, um novo quadro educacional. Assim, em 1755, o 

ensino do português torna-se obrigatório. Isso porque os jesuítas defendiam a educação 

a partir do da língua usada pelos índios, uma ameaça ao domínio português. Assim, o 

diretório de 3 de maio de 1757 ao definir o português como língua oficial e nacional do 

Brasil determina uma nova ordem social a partir da ação pedagógica. 

A partir do século XVIII o que vamos observar com bastante veemência é 

justamente o caráter normativizador da língua portuguesa. Segundo Mattos e Silva 

(2005, p. 4) a tradição normativa-prescritiva se desencadeou com os alexandrinos que 

definiam modelos de língua estabelecidos em gramáticas. Na antiga Alexandria, em 
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torno de IV a.C., as bibliotecas se voltavam à linguagem dos textos literários clássicos e 

consagrados para observar e corrigir as diferenças dos dialetos. Assim, o uso normativo 

da língua passa a representar o ideário de cultura e erudição.  

A autora se debruça na obra do linguista Ataliba de Castilho de 1980, que 

rastreia as orientações de gramáticas normativistas-prescritivas do português do século 

XVI ao XIX. Assim, observa que os gramáticos se voltam à duas perspectivas: a norma 

vinculada à sociedade e a preocupação normativa voltada para o interior da língua. 

O que vale destacar nesse estudo é a intenção dos gramáticos em 

“disciplinar” a língua e inibir a mudança, que é vista como um movimento anárquico e 

representa a decadência da língua. Além disso, a norma aparece como sinônimo de bom 

gosto literário, por isso a vigilância e o policiamento na preservação da língua rende a 

marcante fidelidade à língua escrita, tal como explica Mattos e Silva, 

a norma como bom gosto literário, desencadeada na França e daí para 
Portugal e Brasil, tem seu apogeu do século XVII e para o XVIII, mas 
remete para o passado em que esse bom gosto cabia aos “homens 
bons”, daí para os “homens de nobre criação”, para alcançar a 
aristocracia da cultura, ou seja, os homens de estudo (2005, p. 40). 

 

A proibição do uso da língua indígena surgia como base fundamental de 

civilidade. Parafraseando Moreira Neto, o documento era parte da política de 

modernização do Estado e visava transformar os índios em um grupo social e 

economicamente controlado para servir de instrumento do domínio colonial português, 

sobretudo na Amazônia ameaçada por invasões estrangeiras (1988: 26). Assim, a ideia 

era integrar o índio na colônia, através de escolas, da autorização do casamento com os 

brancos, entre outras medidas.  

Segundo a maioria da literatura pertinente, o processo de institucionalização 

escolar foi um fenômeno que eclodiu no final do século XIX. Entretanto, não podemos 

desconsiderar que a escola no Brasil se forma em torno de um longo processo a partir 

dos colégios e seminários jesuíticos, as aulas régias etc.  

Até o século XIX, o ensino de leitura e da escrita se fazia a partir de 

cartilhas e catecismos. Apesar da expulsão dos jesuítas a educação era orientada por 
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princípios da Igreja Católica, pois ainda estava presente o modelo de cartilha de João de 

Barros de 1539, instrumento da obra civilizadora de Portugal.  

A educação, para Marquês de Pombal, era um importante instrumento de 

formação de povo. O alvará régio de 1759 estabelecia uma série de transformações na 

organização social e cultural da época. Além de extinguir as escolas dos jesuítas, criar 

as aulas régias, o documento incorporava o novo método de ensino de língua, como 

podemos perceber na Introdução,  

[...] sendo o estudo das Letras Humanas a base de todas as ciências, se 
vês nestes Reinos extraordinariamente decaídos daquele auge em que 
se achavam quando as aulas se confiaram aos Religiosos jesuítas 

 

Aqui, o ensino de língua portuguesa segue institucionalizado pela arte de 

falar e escrever corretamente, tal como na carta primeira do Verdadeiro Método que traz 

que ‘todos aprendem sua língua no berço, mas se acaso se contentam com essa notícia, 

nunca falarão como homens doutos’. É apenas em 1770 que a gramática oficial, do 

início do século XVI (João de Barros), é substituída pela gramática de Antonio José dos 

Reis Lobato que ainda se apresentava como um texto para portugueses. 

É no século XIX, em 1827, que fica estabelecido por lei que os professores 

devem ensinar a ler e a escrever utilizando a gramática da língua nacional. Até agora, 

pode-se constatar que a variedade padrão era imposta devido ao prestígio que os 

portugueses tinham em relação ao Brasil. Silva a fim de discutir a idéia de 

normativização apresenta e traduz Alain Ray, 

não se trata de recusar toda a norma – nenhuma sociedade passa sem isso – 
mas sim de supervisionar a sua construção pela análise científica e 
compreender a atividade normativa, isto é, de modificá-la como um setor da 
prática social menos inocente do que parece (Silva, 2005, p. 9) 

 

No século XIX o que temos é, ainda, um ensino que não toma a realidade do 

alunado e se volta à valoração da gramática, como instrumento do falar bem. A essa 

idéia se ligavam conceitos de civilização e cultura. Para Silva (2006, p. 5) nos século 

XIX “prevaleceu uma tendência gramatical de clara inspiração positivista, marcando 

uma autentica inflexão da na escrita gramatical que vinha se estendendo ao longo de 

todo o século XIX”. O autor ainda toma a Grammatica Portuguesa, publicada por Julio 
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Ribeiro em 1881, para mostrar que é consolidada no Brasil “uma concepção de 

linguagem como um conjunto de regras cientificas, positivas, que devem ser seguidas 

como normas prescritivas invariáveis”. 

Assim, voltada para as representações sociais hegemônicas, a concepção 

normatizadora do ensino de língua materna se mantém em todo o século XIX e alcança 

o século XX. Além disso, a tentativa de homogeneizar a língua segue até hoje nos mais 

diversos espaços da sociedade. Não é difícil perceber que as escolas ainda divulgam um 

único modelo de falar, muito próximo da escrita, fazendo pesar a mesma concepção de 

linguagem do período colonial. 

 

4. LÍNGUA E ENSINO: AS NOVAS DIRETRIZES DO SÉCULO XX 

 

Como se pode ver, a política no Brasil se instrumentaliza, sobretudo a partir 

da institucionalização escolar. A partir do final do século XIX o período que se desenha 

no âmbito do ensino de língua é marcado por transformações. Enfim, a educação torna-

se progressivamente uma prática institucional-escolar, isto é, realizada na instituição 

que historicamente especializou na tarefa escolar.  

Aqui, vale uma reflexão acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

sobretudo a mais recente. A lei anterior, 5.692/71, no contexto político da ditadura 

militar se fez a partir da normativização naturalizada diante do autoritarismo militar. 

Entretanto, a lei 9.394/96, apresentando as maiores mudanças no cenário educacional 

brasileiro, apesar de não tecer uma vasta discussão acerca do ensino de língua materna, 

nos brinda com os Parâmetros curriculares Nacionais (PCN’s).  

Os PCN’s,  textos que instrumentalizam a prática docente, apresentam uma 

concepção de aprendizagem baseada na interação social. A partir de uma perspectiva 

crítica do ensino da língua, apresenta a leitura e a produção de texto como base para a 

formação do aluno. Os conteúdos lingüísticos são organizados através de dois eixos, o 

do uso e o da reflexão: ao mesmo tempo que tomam a importância da leitura e da 

escrita, destacam a necessidade de reflexão acerca da linguagem e seus efeitos na 

sociedade.  
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Entretanto, é sabido que a escola ainda está arraigada nos princípios 

normativistas e ainda trata da fala das elites sem considerar a variação linguística. 

Reflexo das estruturas sociais, as variações são os falares que representam socialmente 

seus falantes na dinâmica e na heterogeneidade da língua. Nesse sentido, o ensino da 

língua deve voltar-se aos diferentes modos de falar observáveis na sala de aula. 

Aqui, vale destacar que a língua é um fenômeno heterogêneo marcado por 

uma dinamicidade continua. O signo é vivo, móvel e plurivalente, embora, segundo 

Bakhtin, a classe dominante tem interesse em torná-lo monovalente para reforçar o seu 

poder e abafar as lutas sociais (1997, p. 46). Dessa forma, as variantes se tornam 

veículos de ideologias, trazendo o pesar dos preconceitos e estigmas que chegam ao seu 

grupo de usuários.  

De acordo com Fiorin, a noção de erro e deficiência comumente direcionada 

às variações desprestigiadas tem sua origem, então, num contexto social e político 

(FIORIN, 2005). O caráter heterogêneo da língua é concepção recorrente nos PCN’s, no 

capítulo ‘Que fala cabe a escola ensinar’ alertam sobre o preconceito linguístico: 

O problema do preconceito disseminado na sociedade em relação às 
falas dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo 
educacional mais amplo de educação para o respeito à diferença (...). 
A escola precisa livrar-se de alguns mitos: o de que existe uma única 
forma “certa” de falar (...). E, sendo assim, seria preciso “consertar” a 
fala do aluno (...). Essas duas crenças produziram uma prática de 
mutilação cultural que, além de desvalorizar a forma de falar do aluno, 
tratando sua comunidade como se fosse formada por incapazes, denota 
desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde 
inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais prestígio que um 
deles tenha em um dado momento histórico (1997: 26). 

 

As perspectivas apontam as problemáticas que e os dados não desmentem. 

Segundo o documento ‘Síntese de Indicadores Sociais 2008: Uma análise das condições 

de vida da população brasileira’2, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), 2.1 milhões de crianças de 7 a 14 anos de idade, em 2007, 

frequentavam a escola, mas não sabiam ler e escrever. A região nordestina, calejada de 

problemas sociais, traz o índice mais preocupante: 15.3% das crianças nessa faixa etária 

                                                           
2
  Resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/2007 
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não sabem ler e escrever, quase o dobro da taxa nacional, 8.4%. Em contrapartida, a 

pesquisa revela que as crianças de 7 a 14 anos estão mais presentes na escola, em 

Sergipe, 92.6% frequentaram a escola em 2007, no nordeste, essa taxa se aproxima um 

pouco mais da nacional, marcando 93.6%. 

O ensino da língua deve tornar-se, cada vez mais, objeto e objetivo de 

pesquisas, visto que a educação brasileira ainda atravessa a problemática da deficiência 

no tocante à capacidade de expressão linguística dos alunos. Nesse sentido, o projeto, 

numa perspectiva sociolinguística, pretende uma análise dialética que revele as relações 

e interações significativas a partir de um contexto escolar, movimentando a discussão 

em torno das práticas de ensino de língua materna, apontando as eventuais causas de 

suas problemáticas.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história prova que as dominações de povos e comunidades se 

consumavam quando o grupo dominante transferia sua língua ao povo dominado. Então, 

é no discurso que a estratificação social pode ser materializada, pois na língua estão as 

mais diversas possibilidades. 

O modelo pedagógico trazido na Companhia de Jesus e as diretrizes que 

encontramos no ensino de língua portuguesa hoje se consolidam porque antes, estão 

arraigadas as condições de exclusão social e econômica.  

Como se pode ver, ao considerar as questões históricas e políticas, o estudo 

da língua portuguesa enquanto disciplina pode desvendar os significados ideológicos 

que residem na linguagem, explicar como atuam nas relações sociais e identificar seus 

efeitos.  
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