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Objetivo: Perceber como a questão da variação linguística é abordada na sala de aula
no processo de ensino/aprendizagem de língua materna. Compreender a relação de
docentes e discentes com os atuais conceitos de língua. Elaborar proposta de atividades
que contemplem o uso da língua em diversas situações de comunicação. Metodologia:
Análise do livro didático usado na escola segundo roteiro elaborado pelo linguísta
Marcos Bagno. Análise do projeto pedagógico da escola em relação a abordagem de
variação linguística nas aulas de língua portuguesa. Oservação das aulas para
compreensão das formas de abordagem e conceitos de linguagem aplicados nas aulas.
Desenvolver proposta de intervenção pedagógica para trabalhar com a variação
linguística na sala de aula. Resultados: Em relação ao livro didático foi possível
concluir que a abordagem da questão da variação linguística é insuficiente e restrita as
variedades rurais e urbanas. Não há uma coerência entre o capítulo destinado a tratar
da variação linguística e os demais capítulos. O projeto pedagógico foca todas
atividades no livro didático, não havendo portanto, outras propostas para trabalhar
variedades linguísticas brasileiras. As práticas pedagógicas na sala de aula, por estar
focada no livro didático, não aborda de forma consistente a pluralidade linguística
brasileira e há um trabalho contínuo do professor de ensinar os alunos o que é certo ou
errado, sem considerar as variações inerentes da própria língua.Concluimos que os
alunos, ao realizarem as atividades que propusemos, possuem boa capacidade de
adaptação da linguagem a diferentes situações de comunicação, embora tenha sido
possível perceber a prrsença de um alto grau de preconceito contra as variedades
linguísticas desprestigiadas.  Conclusão: O processo de ensino/aprendizagem de língua
materna ainda está distante do ideal preconizado por estudiosos da linguagem. O livro
didático, embora aborde a variação linguística como objeto de estudo nas salas de aula,
ainda deixa transparecer certa fragilidade na forma como a questão é trabalhada.
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