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O presente trabalho é fruto da pesquisa de monografia de conclusão 

da graduação em letras na UERJ, e de sua inserção no grupo de pesquisa 

Vozes da Educação, sob a orientação da professora Marcia Alvarenga, por 

onde entrei no universo da produção de sentidos no ensino, com o objetivo 

de analisar relações e possíveis mediações entre a língua portuguesa, como 

a língua (imaginária) engessada das gramáticas tradicionais, e o português 

brasileiro, como língua (fluida) materna dos brasileiros. No ponto de vista 

teórico, dialogo com autores como Gnerre, com Linguagem, Escrita e Po-
der, que trata a linguagem como instrumento de poder para as classes he-

gemônicas; Orlandi, com Língua Brasileira e Outras Histórias, para uma 

melhor compreensão da língua numa perspectiva histórica, e Política Lin-

guística na América Latina, na busca pela distinção entre os conceitos de 

"língua fluida" e "língua imaginária"; Marcuschi, estabelecendo a relação 

entre oralidade e escrita; assim como Bakhtin, quando tratamos da língua 

na perspectiva ideológica da construção de sentidos, e Antunes, no mo-

mento em que passamos a ver a língua na ótica interacionista, ressaltando 

que essa ótica se apresenta, não só na sua modalidade oral, como também 

na modalidade escrita, visto que isso deve ser refletido no ensino, atribu-

indo a devida importância à associação da leitura de diferentes gêneros 

textuais ao ensino das estruturas linguísticas. Do ponto de vista metodoló-
gico, a análise e associação das leituras desses teóricos se faz predomi-

nante ao longo do trabalho e imprescindível para uma melhor compreen-

são da língua portuguesa e da sua relação com os brasileiros e, assim, re-

fletir acerca das mediações entre as diferentes modalidades da língua, de 

modo a estabelecer possibilidades para um ensino abrangente e efetivo. 
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