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1. Conscientização da linguagem x Conscientização crítica da linguagem 
  
 A teoria da Cons cientização Crítica d a Linguagem (CCL) foi desenvolvida por 
Norman Fairclough, Romy Cl ark, Roz Ivanic e Marilyn Martin-Jones , estudiosos da 
Universidade de Lan caster, Grã-Bretanha. Trata-s e d e uma proposta educacion al 
voltada para a linguag em e para o poder que ela exerce na sociedad e, u ma vez qu e, 
segundo Fairclough (1992), o objetivo principal  da escolarização  é o desenvolvi mento 
de u ma consci entização crítica do mundo  e das possibilidades  para mud á-lo.   
 Na década d e oitenta, n as escolas britânicas, havia u m trabalho de 
conscientização d a linguagem (Hawkins, 1984). Fairclough e os outros pesquisadores 
de Lancaster criticaram esse modelo de conscientização, inici al mente proposto por 
Hawkins (1984) e advogaram que a es cola deveria in cluir  no seu p rograma uma visão 
crítica de linguag em, não  so mente consciente. Para os autores, a necessidad e de se 
i mplementar nas es colas u m trabalho voltado para a  CCL , justifi ca-se pelo fato de que 
as relações d e poder qu e permeiam a so ciedade contemporânea fun cionam por meio da 
linguagem e u ma CCL é fundamental para a realização plena do cidadão. O  quadro 
abai xo co mp ara as  posições defendidas p ela conscientização d a linguag em e pela 
conscientização crítica da linguagem: 
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Objetivos Motivações Escolarização Linguagem Aprendizagem 

    
  Interação  
    social 

 
Legitimação da 
ordem social e 
sociolingüística 

 
Adequação das 
crianças à 
ordem social 

  
Ordem 
natural 

 
Conhecimento 
isolado da prática 

       C
onscientização       C

onscientização C
rítica 

         da L
inguag

em
               da L

inguagem
 

 

     
  
Emancipação 
    social 

 
Crítica e 
mudança da 
ordem social e 
sociolingüística 

 
Preparação da 
criança para 
trabalhar 
dentro da 
ordem social e 
mudá-la 

  
Ordem    
naturalizada 

 
Conhecimento 
integrado com a 
prática 

Quadro 1: Comparação entre a conscientização da linguagem e a conscientização crítica da 
linguagem. In: Kleiman e Cavalcante, 1996. 
 
 A diferen ça fundamental entre a cons cientização da linguagem (CL) e a 
conscientização crítica da linguagem (CCL) é que a CL co mpreende uma abo rdagem de 
ensino de língua capaz de contribuir para a harmonia social e para a resolução de 
problemas que possam surgir na so ciedade; já na CCL, os problemas não podem ser 
resolvidos apenas no  âmbito educacional co mo  pensam os que defendem a CL. Ao 
contrário , os defensores da CCL argu mentam que os problemas não estão so mente 
dentro da es cola. É na escola que se deve incentivar o aluno a particip ar, caso d esejem, 
das lutas em vários âmbitos sociais. No t rabalho d e CCL, pretend e-se alcançar o 
desenvolvimento de uma conscientização crítica em relação ao mundo e as 
possibilidades de mudá-lo. E a es cola é fundament al ness e pro cesso .     

Para Fairclough (1992), n ão basta uma “conscientização da linguagem” por 
parte da escola e, embora reconheça que essa abo rdag em já seja u m progresso, ele 
argu menta a favo r d e u ma consci entização crítica dos usos d a linguag em, o que 
significa vê-la a partir de u ma dada ordem sociolingüística e, por ser criada social mente, 
pode ser mudada, já que n ão chega a ser u ma ordem “ natural”, mas  que s e tornou 
“naturalizada”. 

Para atingir os objetivos da CCL, Fairclough apresenta 3 categorias 
fund amentais para se trabalhar com um programa crítico . São elas: consciência soci al 
do discurso; a consci ência crítica d a diversidad e e a consci ência de, e prática para a 
mudança. 

A pri mei ra categoria di z respeito a como os casos particulares d e discurso oral 
e escrito são modulados e a interferência dest es discursos na modulação do seu contexto 
social; co mo tais casos refl etem nas relações de poder e de do minação e, ainda, co mo as 
escolhas lingüísticas do  falante são signi ficativas. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 556-562, 2004. [ 557 / 562 ]



Quanto à segunda cat egoria, as questões principais são: entender as razões 
pelas quais algumas variedades lingüísticas adqui rem prestígio e outras não  e co mo as 
variedad es d e prestígio foram se delineando historicamente.   

Final mente, a terceira cat egoria qu e dev eria fazer parte de u m p rograma de 
CCL deve incluir: uma reflexão sobre como a mud ança na linguagem é resultado de 
lutas sociais e de mud anças nas relaçõ es de poder; u m reconheci mento das 
possibilidades para se operarem mudanças nas circunstâncias atu ais e quais as 
limitações  existentes. 

Essas catego rias são  essenciais em u m prog rama de CCL e os autores 
entendem qu e ess as questões  e refl exões podem ser utilizadas em qualqu er série do 
ensino fundament al e médio e podem s er partes  integrantes de um proj eto permanente 
na sala d e aula. Se os p ro fessores trabalharem nessa persp ectiva, os alunos ent enderão, 
por exemplo, as razões pelas quais u ma varied ade é mais prestigiada que outra, de onde 
provêm as conv ençõ es e qu ais os riscos envolvidos quando se ro mpem algu ma 
convenção, bem co mo os possíveis benefícios de n ão s e burlar t ais conv ençõ es.  

Assi m, a CCL é u ma altern ativa de pensar o ensino e a aprendi zagem da norma 
padrão. 

  
2.  Norma pad rão: adequação x conscientização crítica 

  
Para muitos estudiosos, pro fessores e para os PCN-Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998), o objetivo da edu cação formal é ensinar aos alunos a no rma padrão 
para que eles possam se adaptar às diversas situações co municativas, ou seja, as 
variedad es de u ma língua di ferem entre si por serem ad equad as para di ferentes 
propósitos e contextos.  Para os PCN, a norma padrão é u ma questão de adaptação. Mas, 
de acordo co m estudos mais recentes , a linguagem tem sido vista nu ma dimensão soci al 
e discursiva e assu me um papel fundamental na constituição das relaçõ es sociais e de 
identidade. N essa persp ectiva, a mera adequ ação da fal a à situação d e co municação não 
garante ao  aluno u m d esenvolvi mento crítico mas  pode até torná-lo in cap az de refletir  
sobre sua língua, i mpedindo-o de lev ar em consideração as relações de pod er existentes 
na co munidad e.  
 Fairclough (1992:34) acredita que a “ adequação é u ma categoria ideológica 
que está associada a posiçõ es partidárias individuais dentro de uma política de língua”. 
A pergunta de Fairclough (1992:35-36) em relação ao Inglês padrão é ap ropriad a para o 
nossa realidade lingüística: “é possível ensinar aos alunos uma vari edad e de Inglês tão 
mais prestigiosa e pod eros a do que seus próprios dialetos ou línguas, sem estig matizar 
as últimas?”. Se nos apoiarmos no conceito de ad equação , isso é possível, j á que todas 
as variedades têm o di reito de serem adequad as para alguns contextos e propósitos. 
Entretanto, segundo o autor, se os alunos, na escola, ap rend em que dev em us ar o padrão 
para adequar sua fala de acordo co m a “ ocasião”, certament e ent enderão também a 
mens agem i mplícita veicul ada por essa ideologia de que sua variedade n ão-padrão pode 
ser adequada, mas  são marginais e irrelev antes.  
 O autor quer mostrar qu e os modelos de adequação da variação lingüística são, 
também, d e natureza normativ a, constituem-se a face aceitável da prescri ção , exercendo 
ainda um papel  ideológico. Fairclough (1992:42) escl arece:  
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um modelo d e variação lingüística de adequa ção facilita a aplica ção do 
modelo de habilidades de competência à língua, porque ele oferece um meio 
de adaptar a variação à visão da língua como unitária, normativa e 
determinar práticas nas  quais as pessoas podem ser treinadas. 

 
 
 
 Fairclough não concord a co m a idéia de que a educação lingüística seja u ma 
questão de treinar as pesso as em h abilidades ou  técni cas. Ou s eja, reduzir  a função da 
escola a treinar habilidades, esqu ecendo-se do con flito existente n a sociedad e, n ão deve 
ser a função da escol a. A necessidade de s e ir além de um mod elo de adequ ação é 
fund amental e o autor enfatiza a utilidade de se trab alhar co m a noção de 
conscientização crítica da linguag em, ou s eja, prover os alunos co m capacidad e e 
conheci mento essenciais de forma que possam usar o pad rão ou não quando acharem 
necessário. Os alunos dev em ser in formados que “contribuem po r meio d e sua prática 
para ajustar e reajustar a ord em sociolingüística - para rep roduzir  ou transformá-la” 
(FAIRCLOU GH,1992:54). Dessa fo rma, o aluno pode avaliar as possibilidades, as 
vantagens e riscos da prática crítica, criativa e emancipadora co mo fal antes e es critores 
da sua língua, exercendo, assi m, sua cidad ania no do mínio da linguagem. Para o autor, a 
difusão de qu e o pad rão d eva s er usado em certos contextos por ser mais ad equado 
revela u ma prática ideológica d e legiti mação d e u ma variedade e desvalorização  de 
outras.     
 
3. Propostas d e atividades 
 
 Esta seção t em co mo obj etivo sugerir propostas  de atividades voltadas para a 
CCL  e qu e poderiam s er aproveitad as p elos pro fessores nas mais diversas s éries do 
ensino. É importante ressaltar que n ão se trata de receitas, mas d e indicações d e co mo 
seria um prog rama de conscientização crítica da linguagem. Além do mais, é di fí cil 
propor atividades sem conhecer os alunos e sem saber quais são as suas experiências 
lingüísticas. De tod a fo rma, elen co algu mas propostas de atividades que podem ajudar 
os pro fessores nu m trab alho voltado para a CCL.  
  Muitos livros didáticos represent am a norma pad rão co mo a es crita da língua e 
a não-padrão como a fala, o lugar do caos (cf. Marcus chi, 1997). Como bem l emb ra o 
autor citado, não há u m interesse em discutir a diversidad e da língua nesses manuais, ao 
contrário , tudo leva a crer, que a língua é homog ênea e imutável . Quando aparece algu m 
exercício nesse s entido, é si mplesmente para trans formar da v aried ade n ão-pad rão p ara 
a padrão sem nenhuma discuss ão. É co mo se a qu estão da diversidad e d a língua se 
resu misse apen as a questão lexical: troca-se algu mas expressões e a frase adquire status 
de padrão, resolvendo-se a questão d a heterog eneidad e lingüística. Essa visão é comu m 
nesses exercí cios retirados da coleção ALP - Análise, Linguagem e Pensam ento. A 
diversidade de textos numa proposta sociocomunicativa, de Maria F. Có cco e Marco A. 
Hailer, e transcritos textu almente nos quadros abai xo. Escolhi esse manu al por ser 
bastante adot ado nas escolas. Após o qu adro , elaborei algu mas questões qu e envolv em 
u m trabalho de conscientização crítica da linguagem: 
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Papo de índio 
Veiu uns ô mi di saia preta 
Cheiu di  caixinha e pó b ran co 
Qui eles  disserum qui chamava açu cri 
Aí eles fal aru m e nós fechamu a cara 
Depois eles arrep etiru m e nós fechamu o  corpo 
Aí eles insistirum e nós co memu eles 

Chacal. In A poesia dos anos 70 –Literatura comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

EXPLORAÇÃO 
Reescreva em seu caderno o  poema Papo de índio, na linguagem culta. 
 
 
 É co mu m nos exercícios dos livros didáticos  atividades  de reescritura de 
poemas, músicas e falas de person agens, co mo as d e Chi co Bento. Apres enta-se u m 
texto co m caract erísticas da linguag em não-p adrão e p ede-s e ao aluno para trans formá-
lo num t exto padrão. E isso é tudo que os autores dos livros didáticos se propõem a 
discutir sobre a diversidade lingüística, ou seja, tudo é uma questão de léxico . Diante de 
proposta dessa natureza, co mo a do exercício aci ma, cabe ao professor ir além do léxico 
e discutir co m seus alunos algu mas questões: por que algu mas variedad es são 
valorizad as e outras não? Co mo a variedade padrão foi se delineando ao longo da 
história? O importante é que o aluno aprecie criticamente os diversos usos da linguagem 
e seus efeitos e não veja a variedad e não-p adrão co mo “ defeituosa” e que precisa ser 
trans formada. Além disso, ess as discussões p ermit em ao aluno desenvolv er u ma 
conscientização crítica do p rocesso de escrev er e problematizar as  conv enções  aceitas, 
avaliando os riscos em ro mper tais convençõ es, b em como os ben efícios em não bu rlá-
las.  
 Uma outra atividade é esta: após apresentar u m texto de Luís Fernando 
Veríssimo , Lar D esfeito, p ede-se:  
 
 
Luís Fernando  Veríssi mo utilizou no  texto muitas expressões da linguagem coloquial 
(linguagem oral, in formal). Observ e: 
“ Coisa mais chata” 
“ Vem qu e eu te arrebento” 
“ Sabe co mo é”    
 
Localize essas e outras expressõ es e rees creva-as na linguag em padrão, isto é, 
linguagem culta, elaborada, geral mente es crita. 
 
Dê sua opinião: Você p refere u m texto escrito em linguagem coloquial ou em 
linguagem culta? Por qu ê?  
 
 No primeiro exercí cio, mais u ma v ez h á atividad e de rees critura. Pede-se p ara 
que o aluno reescreva algu mas exp ressões retiradas do texto em estudo. Se há u ma troca 
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de expressõ es e, portanto, u ma troca de estilo, o texto original é mutilado e as 
personag ens que proferiram ess as frases  estariam perdendo a sua identidad e, já qu e se 
forem refeitas as  exp ressões, estaremos trazendo elementos de fora do universo dos 
personag ens do texto  de Veríssi mo. Esse é u m exercício d e ad equação  que n ada 
contribui para mostrar os usos signi ficativos d a linguag em. 
 No segundo exercício, há u ma tent ativa de discutir a quest ão da vari edade da 
língua, mas ela é colocad a nos termos de preferênci a. É muito superficial resu mi r os 
usos da língua a aspectos de gosto p essoal. 
 Essas são algu mas questões qu e podem ser vistas em rel ação a um trab alho de 
conscientização crítica da linguag em. Vale ressaltar, que um trabalho voltado  para a 
CCL dev eria se tornar parte integrante da disciplina de língua portuguesa. O primeiro 
passo é que o p rofessor assu ma a visão d a língua co mo u m sistema heterogên eo, 
comp reendendo assim as  condições sociais, históricas e políticas de constituição das 
variedad es. 
 
RESUMO: Neste trab alho, discuto a necessidade de se i mpl antar, na escola, u m 
programa contínuo voltado para a conscientização crítica da linguagem, em oposição 
aos modelos d a adequação  lingüística ao  se tratar o  ensino d a no rma padrão. 
 
PALAVRAS-CHA VES: no rma padrão; cons cientização crítica da linguagem;  ensino. 
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