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Curso de Letras-Universidade Anhanguera, Niterói, 2019.

RESUMO

Diante da diversidade linguística existente na Língua Portuguesa Brasileira, este 

trabalho tem por objetivo analisar o ensino da variação linguística diatópica no 

ensino fundamental II, por ser considerada de suma importância num país 

caracterizado por sua miscigenação, cuja origem refere-se o período colonial, que 

influenciou o Brasil em todos ângulos, social, cultural, geográfica,econômico e 

lingüístico. Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como finalidade descrever a 

heterogeneidade da língua focada claro no português brasileiro, um estudo que irá 

conceituar a variação linguística diatópica, como, porque, quando surgiu e suas 

características. Salientar a necessidade do ensino desta variação que deve abranger 

também outras matérias, não só a Língua Portuguesa para que o aluno possa 

compreender e valorizar essas variações como parte de nossa cultura. Nessa 

pesquisa o leitor encontrará as leis que visa garantir que este ensino seja inserido na 

metodologia escolar, contudo indo de contra mão fica visível também a dificuldade 

do professor, já que os materiais didáticos disponíveis não possuem conteúdos 

necessários que possibilitem esse ensino/aprendizagem. Esses materiais são 

imprescindíveis para desmitificar esse preconceito lingüístico que está calcado no 

“certo/errado”, conceituando a língua numa gramática normativa, idealizada e 

dogmática, o sociolingüístico desconsidera esta afirmação, pois a língua é viva e 

sofrem variações. Para efetuar essa pesquisa foi utilizados livros, artigos 

acadêmicos e internet, sendo classificada como uma pesquisa qualitativa e 

descritiva.

Palavras- chave: Variação; Linguística; Ensino; Leis; Português.



PACHECO DOS SANTOS, Ana Paula How to work the diatopic linguistic 
variation in elementary education II: 2019.32 páginas. Trabalho de Conclusão de 

Curso de Letras-Universidade Anhanguera, Niterói, 2019.

ABSTRACT

Portuguese Language, This the objective of this study is to analyze the teaching of 

diatopic linguistic elementary education II, since it is considered of great importance 

in a characterized by its miscegenation, whose origin refers to the colonial period, 

which influenced Brazil in all angles, social, cultural, geographical, economic and 

linguistic. This Course Completion Work has the purpose of to describe the 

heterogeneity of the clear focused language in Brazilian Portuguese, a study that will 

conceptualize the diatopic linguistic variation, how, why, when emerged and its 

characteristics. Emphasize the need to teach this variation which should also cover 

other subjects, not only the Portuguese language for that the student can understand 

and value these variations as part of our culture. This research the reader will find the 

laws that this teaching is inserted in the school methodology, however going against 

the teacher's difficulty is also visible, since the teaching materials do not have the 

necessary content to enable this teaching / learning. These materials are essential to 

demystify this linguistic prejudice that is based on the "right / wrong", conceptualizing 

the language in a normative, idealized and dogmatic grammar, the sociolinguistic this 

statement, because the language is alive and suffer variations. This research was 

carried out using books, academic articles and the internet. Classified as a qualitative 

and descriptive research.

Key-words: Variation; Linguistics; Teaching; Laws; Portuguese.
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1. INTRODUÇÃO

 O Brasil é um país com uma grande extensão territorial e muito heterogêneo na sua 

construção populacional, resultado da miscigenação que caracterizou o seu 

processo de colonização. Dessa forma foi perceptível na formação, a presença de 

diversos povos com diferentes culturas, inclusive na sua forma de falar que explicou 

a variação linguística diatópica e serviu como identidade do indivíduo de cada região 

a qual está inserido.  

O presente trabalho de Conclusão de Curso (TCC) justificou-se pelo fato dos 

falantes encontrarem dificuldades na comunicação e assim gerou um preconceito 

lingüístico regional, que por vezes causaram certa rixa entre falantes de diferentes 

regiões brasileiras, não sendo importante só para toda escola, os alunos e sim a 

sociedade em geral. Sendo assim, mostraram relevância por contribuírem para a 

formação e compreensão da linguagem existente, além do código padrão.

Partindo do princípio de que o ensino/aprendizagem deve ampliar o 

vocabulário êxito no discurso proferido, e levando em consideração que é 

imprescindível para entendimento do estudante acerca do Brasil ser um país 

pluridialetal, a presente pesquisa reuniu elementos teóricos no intuito de responder 

ao problema de pesquisa: Como trabalhar a variação linguística diatópica no Ensino 

Fundamental ll?

Este trabalho teve por objetivo geral verificar por meios de teorias disponíveis 

como trabalhar a variação lingüística diatópica no Ensino Fundamental II, e como 

objetivos específicos apresentar por meio de pesquisas bibliográficas o que é, e 

como surgiu a variação linguística diatópica, abordar as leis previstas nos PCNs,Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação e BNCC acerca da variação linguística diatópica 

no Ensino Fundamental ll e relacionar o que os teóricos disseram sobre o ensino da 

variação linguística diatópica .

Fez-se uso de uma metodologia descritiva com fontes primárias 

caracterizando uma pesquisa qualitativa, pois foi embasada em conceitos e ideias. 

Para a elaboração da pesquisa houve uma revisão de bibliografias, por meio de 

leituras, fichamentos, resumos de textos e assim descreveu as abordagens teóricas 

sobre o tema escolhido.
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Essa abordagem se deu em forma de paráfrase dos autores, bem como, 

quando necessário por meio de citação direta do texto do autor. Para a construção 

dessa pesquisa foram manipulados trabalhos publicados nos últimos dez anos. Essa 

busca constituiu-se por meio da aquisição física do material, bem como, de sites 

disponíveis na internet.

A busca na internet consistiu na utilização de palavras chaves que tratou da 

remissão ao tema, neste caso  usufruiu de palavras como: regionalismos, variação 

lingüística diatópica, preconceito lingüístico, leis, educação e ensino. Os principais 

autores que contribuíram para este trabalho foram: Fiorin (2002); Martellota (2017); 

Chomsky (2017); Mollica (2004) e Caixeta (2015).

Este trabalho está conciliado em (03) três capítulos, no primeiro capítulo está 

pautado nos teóricos lingüísticos e sociolingüísticos, no segundo capítulo será 

abordado o que está previsto para o ensino de variação linguística no ensino 

fundamental ll,de acordo com os PCNs,BNCC , Lei de Diretrizes e Bases da 

educação ,no capítulo três relacionar o que os teóricos dizem sobre o ensino desta 

variação com os alunos . Por conseguintes os profissionais de Língua Portuguesa 

poderá se beneficiar desse conteúdo como contribuição acadêmica, com o intuito de 

se ter um estudo mais amplo da questão.

2. VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DIATÓPICA
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2.1-CONTEXTUALIZANDO A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA DIATÓPICA 

Sociolinguística é a ciência que estuda as variações lingüísticas no meio em 

que o indivíduo está inserido e visa indagar particularidades da fala, que estão 

relacionados no âmbito em que vive e lingüísticos.

De acordo com Mollica (2004, p.9) ”a sociolinguística é uma das subáreas e 

estuda a língua em uso no seio das comunidades de fala, voltando à atenção para 

um tipo de investigação que correlaciona aspectos lingüísticos e sociais.”

Tanto Mollica (2010, p.12) como Braga (2010, p.12) a variação lingüística 

diatópica consiste nos fonemas que sofreram mudanças e estas foi influenciada na 

sua forma morfológica e fonológica. A dialetologia estabeleceu uma diferença 

estável nos padrões sociolingüísticos, fazendo distinção entre as variedades de fala. 

Desta forma observa-se: padrão culto, padrão popular e falar regional.

Neste contexto podemos dizer que temos dialetos falados em cada região do 

Brasil, que já foi abordado como exemplo modo de falar do sulista e do nordestino 

sobre a fonologia, ou seja, o sotaque de cada região seguido do vocábulo que para 

um mesmo brinquedo dá-se nomes diferentes como: pipa e o papagaio que os 

define sendo apresentado com o mesmo significado.

A variação diatópica representa os regionalismos ou falares local 

caracterizando os costumes e a cultura de cada região. Como exemplo, podemos 

destacar que os falantes da região sudeste do Brasil, possuem uma forma de falar 

diferente daquela falada na região sul.

Em Florianópolis bergamota ou vergamota é um termo utilizado para designar 

o nome de uma fruta que, no sudeste, em Minas Gerais, denomina-se mexerica.  Os 

dois termos servem para denominar uma fruta cítrica que no Rio de Janeiro 

conhecida como tangerina1.

1 FERNANDES, Rodrigo. Documento disponível no endereço 
eletrônico:<https://www.ebah.com.br/content/ABAAAffN8AA/variacao-diatopica p1>(acessado em 
01/04/2019,as 14 horas e 33minutos).
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         Essas diferenças lexicais e fonéticas que ocorrem no Brasil são 

conseqüências das influências decorrentes do seu processo de colonização, as 

diferentes regiões do país absorveram léxicos de outras línguas. Podemos 

apresentar alguns exemplos dessas variantes: Fexoso ou fechoso, em Alagoas 

designa uma pessoa bonita, linda, seja na forma de vestir-se ou na beleza.

Em Pernambuco a expressão tabacudo refere-se à pessoa que não tem 

entendimento, no Piauí, barroada é o mesmo que atropelamento no sudeste, em 

São Paulo, marmitex designa um tipo de embalagem para comida que no Rio de 

Janeiro se chama quentinha2. 

 Ainda que todos falem a mesma língua, cada região do nosso país possui 

características próprias resultantes de sua cultura e apresentam diversidades: 

variantes lexicais nos falares brasileiro. Sendo assim, uma palavra pode ser usada 

de diversos modos, assim como possui conotação diferentes, dependendo da região 

em que ela esteja inserida. 

A variação diatópica caracteriza as regiões em que nascemos como o chiado 

do carioca, o “R” puxado do paulista, entre outros. Uma diferença importante a ser 

considerada também em um caso de variação diatópica é em relação a forma de 

falar entre pessoas que vivem  no campo e aquelas que vivem na cidade.

2.2 – A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM NA COMUNICAÇÃO

Sendo a língua um instrumento tão importante para a comunicação em 

sociedade é necessário que se compreendam as variações nas falas, apresentadas 

pelos falantes de diferentes regiões, só assim é possível que aja interação entre os 

interlocutores. 

De acordo com (Fiorin – Diana Barros) a língua é um importante instrumento 

de comunicação, seja no mundo globalizado de hoje, ou seja, no passado, os

2  FERNANDES, Rodrigo. Documento disponível no endereço 
eletrônico:<https://www.ebah.com.br/content/ABAAAffN8AA/variacao-diatopica p1>(acessado em 
01/04/2019,as 14 horas e 33minutos).
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homens sempre se utilizaram da língua como uma das mais relevantes formas de 

comunicação em uma sociedade.

No início do século XX, a afirmação de Saussure de que a língua é 
fundamentalmente um instrumento de comunicação constituiu uma 
das rupturas principais da Lingüística saussureana, em relação às 
concepções anteriores dos comparatistas e das gramáticas gerais do 
século XIX (FIORIN,2010.p.18).

Para os linguistas anteriores a Saussure a língua era um instrumento de 

representação de uma estrutura de pensamento que existiria independentemente da 

formação, e a comunicação e a "lei do menor esforço", que a caracterizam, seriam 

as causas da "desorganização" gramatical das línguas, do seu declínio e 

transformação em "ruínas Linguísticas". O português e o italiano, por exemplo, 

seriam "restos" em decadência do latim (FIORIN, 2010, p.26).

Sendo assim uma das contribuições mais significativas de Saussure para a 

linguística, sobretudo, entre os funcionalistas como Malmberg ou Jakobson, foi a 

introdução do exame da comunicação no quadro das preocupações Linguísticas.

     2.3 - ESTUDANDO A LINGUAGEM

O interesse em estudar a linguagem se originou por meio da preocupação dos 

religiosos em manter intacta a veracidade dos textos sagrados. No século IV A.C os 

gramáticos hindus se desdobraram em entender cada detalhe da língua, assim, é a 

definição apresentada por Fiorin (2002, p.12).

Inicialmente foram razões religiosas que levaram os hindus a estudar 
sua língua para que os textos sagrados reunidos no Veda não 
sofressem modificações no momento de serem proferidos. Mais 
tarde os gramáticos hindus dentre os quais Panini (século IV a. C 
dedicaram-se a descrever minuciosamente sua língua produzindo 
modelos de análises que foram descobertos pelo Ocidente no final 
do século XVIII).   

  

No que se referem à Linguística Moderna, os gramáticos ocidentais focaram 

na escrita, mesmo sendo perceptível a diferença entre a linguagem oral e a literária.  

Os gramáticos tradicionais, por sua vez, não deixaram de observar o fato de a língua 

falada ser estigmatizada e imperfeita, quando comparada com a escrita, por não 

seguir as normas gramaticais (CHOMSKY, p.20).                 
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           Os estudiosos tenderam a concentrar-se na linguagem escrita e a ignorar a 

diferença entre falar e escrever. Embora não inteiramente desprezada pelos 

gramáticos tradicionais, a linguagem falada foi, com demasiada freqüência, vista 

como cópia imperfeita da linguagem escrita. 

O código designa a língua homogênea para que tenha um caráter sistemático, 

por ser um sistema de comunicação verbal, ou seja, a comunidade falante partilha 

desse sistema de signos. Porém a heterogeneidade existente na fala é influenciada 

por diversos fatores, posição social, idade, sexo, nível de estudo, cultura, profissão 

e/ou regionais que pode ser identificados pela pronúncia, vocabulário e o uso de 

algumas normas gramaticais.

Chomsky (2017, p.86) afirma que enquanto língua (sistema) seria 

homogênea, os usos que se fazem dela que seriam variados. É na fala que residiria 

a variação lingüística que confere heterogeneidade à linguagem. Cada ato de fala 

particular é uma das muitas instanciações da potencialidade de todos os usos do 

sistema. 

  Discordando da corrente gerativista de Chomsky que discorre sobre a língua 

do indivíduo não sofrer influência externa, a gramática cognitivo-funcional afirma que 

o falante é influenciado pela interação social e sociocultural.  

Para que se tenha resultado fidedignos na coleta de dados Martellota (2017, 

p.65) declara que:

Ou seja, esses universais conceptuais não delineiam de modo 
fechado e definitivo o pensamento humano, já que, por 
concretizarem em situações reais de interação social sua natureza 
admite a influência de fatores socioculturais. 

 De acordo ainda com Martellota, a corrente funcionalista se opõe ao 

estruturalismo e ao gerativismo, preocupando-se em estudar a relação da estrutura 

gramatical das línguas e os diferentes contextos comunicativos onde as mesmas 

são usadas, Martellota (2017, p.157), Dessa forma:

[...] a abordagem funcionalista apresenta não apenas propostas 
teóricas distintas acerca da natureza geral da linguagem, mas 
diferentes concepções no que diz respeito aos objetivos da análise 
lingüística, só métodos nela utilizados e ao tipo de dados utilizados 
como evidência empírica. 
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De acordo com Mollica e Braga (2004, p.67) “a teoria da variação lingüística 

capta exemplares da língua em uso num contexto social pode dirigir assim, seu foco 

de interesse imediato para esses condicionamentos externos.”

Quando se estuda a língua em determinada comunidade, nos deparamos 

com a realidade da variação. Isto ocorre porque a mesma é composta por diversos 

falantes de sexo e idade diferentes, bem como, extratos sociais e econômicos 

distintos, desenvolvendo, portanto, atividades variadas. Neste contexto, é natural 

que essas diferenças sejam observadas na forma como cada grupo se expressa.

Além dos aspectos sociais também se considerou nos estudos a influência de 

variáveis, ou seja, grupos de fatores internos, de natureza linguística, (fenômenos. 

Fonológicos, sintáticos, semânticos etc.), contudo, considerar a primazia dos fatores 

sociais, justificava-se pela postura teórica, que se opunha a idealização gerativista, 

mostrando o comportamento de um falante/ouvinte real numa comunidade 

linguística heterogêneo. 

Mollica e Braga (2010, p.67) afirmam que os primeiros trabalhos 

variacionistas consideraram fenômenos morfológicos em que duas ou mais formas 

alternantes que ocorriam em um mesmo contexto, cujo significado seja o mesmo 

podia ser mantida com certa confiabilidade, isto acontecia porque a exigência de um 

grande número de ocorrências para análise se cumpria facilmente.

Quando observamos uma amostra de fala percebemos que nos deparamos 

mais com sons e fonemas do que com outra entidade linguística. Entre esses tipos 

de estudo é natural que os fatores internos de natureza fonológica se sobressaiam, 

pois a função não apresentava propriamente uma novidade, consistia em:

“Verificar a influência do seguimento fônico precedente ou subsequente, ou o 

papel da sílaba tônica na flutuação de pronúncia de um fonema já era investigação 

levada a cabo nas análises estruturalistas. (MOLLICA e BRAGA 2004, p.67)”.

Segundo Coelho et al. (2015) é perceptível na oralidade do indivíduo quanto a 

sua regionalidade no que tange a fonologia, morfologia e o léxico. Esse fato é 

confirmado por meio dos estudos sociolinguísticos que em algumas regiões ocorrem 

a omissão da semivogal: (cove,cenora,bejo,caxa...). 

A variação linguística em relação à concordância verbal, conhecida também 

como morfossintaxe que trata de desinência número/pessoa em alguns casos fogem 

a concordância das normas gramaticais, exemplificando: “Aí, veio aqueles cara 



18

correno atrás”. É possível observar neste exemplo que o sujeito está posposto ao 

verbo.

Segundo Coelho, Gorski, Souza e May (2015, p.35) 82% da marca de 

concordância verbal em relação ao sujeito está a esquerda do verbo e apenas em 

26% a marca verbal está posposta. Tais resultados são confirmados em diversos 

trabalhos que tratam de concordância verbal que exemplificam o português brasileiro 

e de outras regiões.

O fato de o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses foi o que influenciou a 

língua, porém houve uma vasta imigração de outros países que norteou a variação 

diatópica, costumes e culturas sendo assim considerado pluralista de todas as 

formas.

Para que se tenham resultados fidedignos na coleta de dados Coelho 

et.tal(2015,p.39) declara que:

Apesar de o território ter sido largamente colonizado por 
portugueses, tivemos um grande fluxo imigratório de diversos povos-
alemães, italianos, espanhóis, açorianos, japoneses e eslavos, entre 
outros-, sem contar os povos africanos que foram trazidos como mão 
de obra e os povos indígenas que aqui já habitavam. Esse grande 
fluxo migratório é um dos fatores que fazem do nosso país um 
espaço pluridialetal.

Ainda que seja um fator importante para nortear os estudos sociolinguísticos, 

vale ressaltar que nem toda forma a variação linguística deve ser atribuída ao seu 

processo de colonização. Existe aquela onde ocorre a variável fonológica, ou seja, a 

palatalização das oclusivas dentais diante de\ i/, analisando os dados de Nurc, 

observou a oposição da variante africada em relação a não africada.

Como resultado deste estudo constatou-se a seguinte classificação: em 

Recife apenas 7% dos dados foram realizados com variantes africadas; em Porto 

Alegre 40% das ocorrências se deram com essas variantes; em São esse número 

chega 73%; em Salvador, 85% das ocorrências se deram por meio de pronúncia 

africada; na Capital do estado do Rio de Janeiro a frequência dessa variante foi de 

100%.

Dessa forma é possível observar que a palatalização das consoantes 

oclusivas dentais diante de /i/ aponta uma distribuição regional distinta no total das 

cinco capitais, logo, temos assim, um caso de variação regional.
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3- O QUE PRECONIZAM AS LEIS SOBRE O ENSINO DA VARIAÇÃO 
LINGÜÍSTICA DIATÓPICA

    3.1-O QUE DIZEM A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E A LEI 

DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN)

A proposta deste capítulo é analisar em termos generalizantes o lugar da 

variação lingüística na interface do ensino, tendo como referência curricular que 

norteia a educação nacional da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

Para responder a essa reflexão, é necessário compreender que as práticas 

que regem o ensino estão fundamentadas em uma determinada concepção de 

língua em que a estrutura se baseia em documentos brasileiros que regulam o 

campo do ensino-aprendizagem, estes se denominam documentos 

parametirizadores do ensino3.

Sobre o que concerne à educação a Base Nacional Comum Curricular afirma 

que é responsabilidade da escola desenvolver atividades que permitam ao aluno o 

contato com o máximo possível de pluralidade discursiva onde o uso da língua seja 

uma forma de propiciar a competência comunicativa.

A Base Nacional Comum Curricular sofreu algumas modificações no ano de 

2017, com intuito de que houvesse equidade no ensino aprendizagem nas escolas 

do Brasil. Essa medida se tornou necessária por causa das desigualdades 

existentes, as quais eram divididas por raça ou distribuição regional.

Por meio da pluralidade lingüística surgem as variações lingüísticas que se 

adéquam ao contexto sócio-comunicativo em uso. O lugar da variação lingüística no 

BNCC é demarcado como um dos seis objetivos que regem e fundamentam a 

educação. Apesar disso, o que se apresenta como fato concreto é a especificação 

de como deve ocorrer esse trabalho, tendo em vista que a Base não se apresenta 

como currículo (BRASIL, 2016, p.24).

A ênfase para o estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é 

justificada por constituir-se em fator determinante e referência curricular para as 

práticas escolares, o documento determina o que será ensinado em cada área de 

3 PATRIOTA, Luciene Maria. PEREIRA, Paulo Ricardo Ferreira. O lugar da variação lingüística na Base 
Nacional Curricular Comum. Acessado em 23/04/2019. Às 12 h e 51 m.
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conhecimento e em cada etapa de escolarização a nível nacional é ele que norteia 

as políticas educacionais vigentes nas instituições educacionais.

O BNCC é um documento cuja elaboração estava prevista desde a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, consolidada em 

1988, cujo artigo 210, prevê que “serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum respeitando os 

valores culturais, artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 1988, Art. 210).

No dia 20 de dezembro de 1996, em consonância com a Constituição de 

1988, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

9.394, que, em seu Art. 26, determina o seguinte texto:
Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educados (BRASIL, 1996, Art. 26).

Esta parte diversificada, apontada na LDBEN, é corroborada na BNCC como 

um meio de manter os aspectos culturais das regiões brasileiras, pois, no 

documento, mantêm-se o título de “parte diversificada” quando propõe 60% de 

conteúdos igualitários para a educação regular e os outros 40% constituem esta 

parte diversificada, abrindo espaço para a atuação da gestão pedagógica de cada 

instituição escolar inserir-se como fator determinante no ensino do alunado, 

possibilitando que este mantenha aspectos de sua cultura local e regional. 

Reafirmando o aspecto sociocultural da língua, ao contextualizar os Anos 

Finais do Ensino Fundamental, a BNCC ressalta que os alunos estão em uma fase 

de descentralização e ampliação dos conhecimentos, dentre eles, os linguísticos. 

Neste sentido, o documento ressalta que se devem criar condições para que os 

discentes compreendam a pluralidade sociocultural que fomenta a língua. Como nos 

assegura que:
O processo de descentralização, que caracteriza esse período de 
vida, amplia a capacidade dos/das estudantes, tanto de desenvolver 
sua autonomia, como de cultivar a alteridade. Desse modo, ao se 
potencializarem novas práticas nos diferentes componentes, também 
se criam condições para que os/as estudantes percebam a 
pluralidade sociocultural (artística, corporal e linguística) e as 
relações entre linguagens, identidades e pertencimentos, alargando 
as possibilidades de ser e de interagir com grupos sociais (BRASIL, 
2016, p.325.)
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Neste caso a Base retoma a concepção de pluralidade sociocultural ao referir-

se às linguagens, artística corporal e lingüística, ressaltando os aspectos identitários 

que a caracterizam. Dessa forma, é possível identificar a menção à variação 

linguística, mesmo que implicitamente.

Quando o documento ressalta “as possibilidades de ser e de interagir com 

grupos sociais”, considerando que estes grupos sociais são constituídos por um falar 

característico, isto é, por uma forma linguística identitária, a qual demarca a 

interação e o pertencimento de seus sujeitos por marcações também linguísticas. 

       3.2 - COMO SÃO APRESENTADA A VARIAÇÃO DIATÓPICA NO PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) E NOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS (PCN)

 No Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) na Meta sete, estratégia 

7.1, preconiza-se o estabelecimento e a implantação por meio de pactuação 

interfederativa de diretrizes pedagógicas para a educação básica que garantam a 

aprendizagem, bem como, o desenvolvimento dos alunos e alunas, para cada ano 

do ensino fundamental e médio, garantindo que as diversidades regionais, estaduais 

e locais sejam respeitadas.

Considerando que os brasileiros têm amplo acesso aos bancos escolares, 

sobretudo, no primeiro seguimento do ensino fundamental. As muitas faces dessa 

realidade sociocultural podem ser presenciadas no convívio saudável dessa 

heterogeneidade lingüística no espaço da escola.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais  (PCNs), afirmam que o domínio da 

língua está relacionado com a participação social, pois é através dela que o ser 

humano se comunica, tendo também acesso a informação, tendo por meio disso a 

possibilidade de expressar e defender seus pontos de vista, criando laços de 

sociabilidade, permitindo construir visões de mundo, partilhar e produzir 

conhecimentos.4

Segundo ainda os PCNs um projeto voltado para a educação que se 

comprometa com a democracia social e cultural, coloca como função da instituição 

escolar garantir que todos os alunos tenham acesso aos saberes lingüísticos, 

4Disponívelem:https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-linguaportuguesa.pdf   p. 
21. Acesso em: 04/05/2019, às 12 h e 42 m.
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necessários, para que os mesmos exerçam a cidadania observando-a como um 

direito inalienável de todos.

Quanto a responsabilidade desse exercício, ele é maior quando o grau de 

letramento da comunidades em que os alunos vivem for menor. Observando de 

forma prévia que os níveis de conhecimentos são diferentes, a escola deve buscar 

ampliá-los, de forma progressiva durante os oito anos do ensino fundamental5.  

    O objetivo desta questão é que cada aluno seja capaz de interpretar as 

diversas forma de textos circulantes na sociedade e que os também assumam a 

palavra, tendo a capacidade de como cidadãos produzir textos eficazes 

contempladas situações variadas.

O português falado no Brasil possui variedades dialetais. Dessa forma é 

possível identificar geográfica e socialmente as pessoas, ou seja, pela forma como 

falam podemos perceber a que grupo social pertence ou mesmo de que estado 

brasileiro se origina determinada pessoa. Este fato provoca por vezes, preconceito 

por parte de outros falantes da língua:
A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala 
utilizar, considerando as características do contexto de comunicação, 
ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações 
comunicativas. É saber coordenar satisfatoriamente o que falar e 
como fazê-lo, considerando a quem e por que se diz determinada 
coisa6.  

Diante disso, o importante, a saber, quanto a fala é reconhecer quais 

variedades e registros da língua oral  são adequados a cada situação comunicativa. 

É fundamental considerar o contexto e os interlocutores a quem o texto se dirige. A 

questão aqui considerada não é a correção da forma, mas sua adequação as 

circunstâncias de uso, levando em consideração que utilizar a linguagem 

adequadamente produz o efeito desejado. 

Vale ressaltar também, que é língua é algo transversal, portanto esta 

transversalidade deve ser abordada a partir de duas formas que constituem seu 

núcleo, quais sejam: a língua é um veículo de comunicação. Trás no seu bojo 

5Disponívelem:https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-linguaportuguesa.pdf   p. 
21. Acesso em: 04/05/2019, às 12 h e 50 m.

6Disponível em:https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-linguaportuguesa.pdf   p. 
26. Acesso em: 04/05/2019, às 14 h e 02 m.
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elementos como: representações, concepções e valores socioculturais. Além disso, 

sua característica é de instrumento de intervenção social7: 
Os temas transversais (Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, 
Saúde e Orientação Sexual), por tratarem de questões sociais, 
pertencem à dimensão do espaço público e, portanto, necessitam de 
participação efetiva e responsável dos cidadãos na sua gestão, 
manutenção e transformação8.

Os mesmos demandam tanto a capacidade crítica quanto a análise reflexiva 

no que respeita os valores e concepções, sobre a capacidade de participação. Este 

documento não tem Por finalidade determinar quais projetos de estudo ou textos 

devem ser trabalhados em sala de aula.

O que se pretende é a sugestão de referências para que as equipes das 

escolas fomentem suas propostas, sugerindo que sejam incluídos nos critérios de 

eleição de princípios metodológicos, bem como, em projetos de estudo de textos 

que se pretenda oferecer aos alunos.9

7Disponível em:https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-linguaportuguesa.pdf   p. 
36. Acesso em: 04/05/2019, às 14 h e 12 m.
8Disponível em:https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-linguaportuguesa.pdf   p. 
36. Acesso em: 04/05/2019, às 14 h e 59 m.
9Disponível em:https://cptstatic.s3.amazonaws.com/pdf/cpt/pcn/volume-02-linguaportuguesa.pdf   p. 
36. Acesso em: 04/05/2019, às 15 h e 28 m.
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4 - O ENSINO DO PORTUGUÊS COM ÊNFASE NA VARIAÇÃO LINGUSTICA 
DIATÓPICA

     4.1- DESAFIOS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

No que se refere ao ensino do português podemos perceber que as maiores 

dificuldades para seu êxito concentram-se no tratamento da variação lingüística, 

tendo em vista que os saberes gramaticais estão permeados por diferentes normas 

lingüísticas as quais estão presentes nas escolas.

Segundo (Caixeta 2015 p. 17) o ensino da língua portuguesa tem sido um 

desafio para os profissionais que atuam nesta área. Certamente nunca foi fácil lidar 

com tal disciplina, todavia por conta das mudanças advindas dos estudos 

lingüísticos, os quais trouxeram novas concepções de se entender à língua, ela se 

tornou um desafio ainda maior:

[...] Um exemplo disso pode ser observado quando a língua deixa de ser vista 

como expressão do pensamento ou como instrumento de comunicação, passando a 

ser compreendida como forma de interação mostrando que a mesma é heterogênea 

[...] (CAIXETA, 2015 p.17).

O conhecimento dessa realidade plural ocupou e ocupa a agenda dos 

estudos sociolingüísticos brasileiros, cujos resultados vêm sendo explicitados, há 

meio século, em eventos da área e em publicações diversas no país e no exterior, 

(MARTINS, 2014, p.8).

É de conhecimento de todos que há preconceitos e injustiças na escola. 

Talvez na pré-escola isto não seja tão forte, mas na adolescência esse preconceito é 

bem evidente. É neste momento que começam a identificar as diferenças na forma 

de falar, a sua própria, a do professor e a de seus colegas. 

As crianças parecem aprender melhor e mais facilmente, além de prestarem 

mais atenção quando as informações são dadas em seu dialeto do que em outro. 

Assim as crianças que usam o mesmo dialeto do professor podem aprender melhor. 

As crianças acreditam mais na opinião e ensinamentos de pessoas que falam seu 

dialeto. Diz Hudson (1980, p. 214):

Não se sabe muito bem como minimizar este problema, mas é difícil 
ver como qualquer coisa pode ser alcançada a não ser que os 
professores tenham um claro entendimento da natureza do 
preconceito linguístico e sejam sensíveis a seus próprios 
preconceitos bem como aos de seus alunos.
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Ainda de acordo com (Hudson1980, p. 219). 

O problema para a escola parece ser: 1. Como os professores 
podem aprender a ver a linguagem da criança de forma mais séria, 
em termos qualitativos e quantitativos; 2. Se realmente é necessário 
ensinar na escola a língua-padrão e como se pode explorar a 
linguagem trazida pelo aluno como base para a aprendizagem sem 
parecer rejeitar sua cultura própria.

Para ele as diferenças de aprendizagem da criança da classe trabalhadora se 

devem não a deficiência de sua linguagem, mas ao confronto entre códigos 

ocorridos no âmbito da instituição escolar.

Soares (1992, p. 6.) afirma que: O conflito entre a linguagem de uma escola 

fundamentalmente a serviço das classes privilegiadas, cujos padrões linguísticos 

usam, e quer ver usado, e a linguagem das camadas populares, que essa escola 

censura e estigmatiza, é uma das principais causas do fracasso dos alunos 

pertencentes a essas camadas, na aquisição do saber escolar.

Na visão de Wardhaugh (1992, p. 343) o problema não é assim tão simples e 

de tão fácil resolução, uma vez que envolve não apenas a linguagem. É muito mais 

amplo e o estudo da linguagem é apenas um dos fatores que concorrem para o 

problema da sociedade como um todo e da educação em particular.

Um dos grandes desafios a ser superado pelos professores de Língua 

Portuguesa é fazer com que o aluno entenda que não existe fala/escrita errada, e 

sim que existe todo um contexto, que cada situação e/ou momento vai exigir um 

discurso mais formal e outros menos formal. Sendo assim a dificuldade está em 

fazer com que o aluno tenha essa compreensão. 

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o 
que se almeja não é levar os alunos a falar certo, mas permiti-lhes a 
escolha da forma de fala a utilizar, considerando as características e 
condições do contexto de produção, ou seja, é saber adequar os 
recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às diferentes 
situações comunicativas (MARTINS, 2014, p.148). [...].

A ampliação do ensino em escala nacional foi um processo que permitiu que 

alunos de variadas classe sociais tivessem acesso aos bancos escolares, este fato 

apresentou-se como um grande desafio para escola: como trabalhar as muitas 

variações trazidas por estes alunos, considerando que o ideal de língua almejado 

sempre foi aquele inspirado nos modelos lusitanos (MARTINS 2014, p. 83).

Segundo ainda Martins inserir a norma não padrão em exercícios e 

explicações, com o objetivo de compreensão da norma culta pode proporcionar 
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benefícios, como por exemplo, a aproximação da realidade dos alunos que falam 

alguma variedade de norma não padrão, com o livro didático (MARTINS, 2014. 

p.131).

Para que haja um ensino eficaz da Língua Portuguesa é importante frisar a 

existência da sociolingüística brasileira, em que reúne as diversidades e normas 

regionais, sociais e estilísticas (MARTINS, 2014.p.8)

Os sociolinguísticos que estudam a variação consideram lamentável que em 

pleno século XXI haja necessidade em explicitar e justificar este tema. Por cerca de 

50 anos eles têm abordado o assunto e reconhecem este tópico não tem sido levado 

aos alunos, levando-os a pensar que tal fato se dar pela falta de comprometimento 

dos professores de Língua Portuguesa, acreditando que isso acontece por não ter 

uma comunicação viável a comunidade escolar.

De acordo com Martins (2018, p.117)

Trazer à tona, em pleno século XXI, o tema da variação linguística 
para explicitá-lo e justificá-lo deveria causar profundas lamentações 
em todos os que estudam a Sociolinguística e conhecem a história. 
Afinal de contas, já são mais de 50 anos de história desse tema e 
reconhecer que ele é desconhecido dos alunos, talvez por 
negligência dos professores de português, nos faz admitir que 
fracassamos em comunicá-lo à comunidade escolar.

Acerca da variação diatópica esta não pode ser ensinada de forma intuitiva 

e/ou secundária, é preciso mudar a metodologia de forma a inserir uma reflexão 

sobre o ensino/aprendizagem a outros projetos escolares.

Não de trata de uma prática intuitiva, nem secundária. O desafio, 
portanto é metodológico: o de integrar - sempre que possível- a 
reflexão linguística aos outros objetivos escolares, quanto ao plano 
textual e à complexidade da variação linguística (VIEIRA,2018.p.51).

Martins (2018, p.142) destaca a dificuldade em levar o aluno a ser 

competente e ter autonomia no uso da diversidade da língua que é de suma 

importância para a interação no meio em que o indivíduo está inserido.

4.2 TRABALHANDO A VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA DIATÓPICA

Trabalhar o ensino da variação lingüística consiste em referi-se ao modo 

como os professores a tratam na sala de aula. Pode-se dizer que muitos professores 
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encontram-se inseguro para ensinar variação, pois não sabem como utilizá-la, e nem 

como relacioná-la com o ensino da gramática normativa.

 Pode ser complicado e confuso para os alunos porque a gramática 

normativa, utilizada pelos professores de Língua Portuguesa, se opõe a variedade. 

Com isso, o aluno, possivelmente, estaria aprendendo algo que contrapõe ao que o 

professor irá dizer. 

Portanto, o que fazer para ensinar gramática e variação? Quais métodos 

serão necessários para o ensino-aprendizagem de variação na escola? Para propor 

um ensino da variedade linguística é necessário que o próprio aluno analise 

diferentes dialetos do português brasileiro, assim, o mesmo irá perceber que existe 

variação no falar do Brasil.

Possenti (1996, p. 88) coloca que:
[...] diante do domínio linguístico efetivo da língua que o aluno revela 
na escrita, ou dos problemas que manifesta em suas atividades de 
escrita, deve-se aprender a comparar e/ou propor diversas 
possibilidades de construção. A proposta consiste em trabalhar os 
fatos da língua a partir da produção efetiva do aluno. Suponhamos 
que o aluno escreva numa de suas histórias uma frase simples do 
tipo "nós foi pescar". O que fazer? A partir das atitudes típicas de 
quem faz gramática descritiva, o trabalho em sala de aula implicaria 
em escrever essa sequência no quadro e discutir com os alunos 
quem a utiliza tipicamente, se, e em que condições, pode ser usadas 
na escrita, se é ou não é adequada e, finalmente, quais são as 
maneiras alternativas de dizer "a mesma coisa". De uma discussão 
como essa, eu suponho, em primeiro lugar, que saiam pelo menos 
quatro construções: a) nóis foi pescar; b) a gente foi pescar; c) a 
gente fomos pescar; d) nós fomos pescar.

Com isso, os alunos irão lembrar que em algum momento, eles já ouviram 

alguém falando algum do modo apresentado, e irão perceber como se dá a 

variedade linguística que está em diferentes lugares do país. Além disso, a proposta 

de comparar as variedades irá ajudar na compreensão da mudança do português 

brasileiro. 

Outra proposta interessante seria a de levar até os alunos gibis, tirinhas ou 

charges que retratem o tema da variação, Como exemplo deste tipo de mecanismo 

existe as histórias em quadrinho do Chico Bento do cartunista Maurício de Sousa, 

que relata a história de um personagem do campo:

Meu calo tá doendo! É sinarqui vai chovê! - Mióvortá pra cama! - Ara miorô! 

Sousa, Maurício de. (2012). Turma da Mônica.
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Bortoni-Ricardo (2004) apud Coan&Freitag (2011, p.190) “sugere que 

Chico Bento - personagem de Maurício de Sousa - poderia se transformar em um 

símbolo do multiculturalismo que deveria ser cultivado nas nossas salas de aula.”

 No exemplo da tirinha citada encontramos expressões que marcam o dialeto 

caipira, palavras como: “mió”. “vortá” e “miorô”. Essas expressões são mais 

utilizadas pelos moradores do interior da região Sul. No entanto, elas estão 

presentes em todas as regiões do Brasil, demonstrando a presença da variação 

regional, ou diatópica.

Nas expressões mió e miorô é possível identificar a vocalização da lateral 

palatal e na primeira há, ainda, o apagamento do arquifonema /R/. Na expressão 

vortá, identifica-se o rotacismo, que é a troca do fonema /L/ por /R/.

 Esses usos são bastante comuns no dialeto das pessoas da zona rural, mas 

pode ser facilmente encontrado no dialeto dos falantes da zona urbana. Segundo 

(Coan; Freitag p.191, 2011) essas tirinhas são encontradas em livros didáticos, 

portanto, cabe ao professor utilizá-las na sala de aula para o ensino-aprendizagem 

da variação lingüística.

É importante que o professor de Língua Portuguesa leve diversos materiais 

didáticos que se refiram à variação linguística, tendo em vista que os PCNs de 

Língua Portuguesa para o ensino fundamental discorrem sobre o uso, a reflexão e o 

uso da língua. Além disso, é fundamental o esclarecimento sobre os mitos existentes 

no que se refere à língua. 

Com relação aos mitos, Bagno (2000) em seu livro (preconceito linguístico: o 

que é como se faz) esclarece listando cada mito descrito por ele. Segundo o autor, 

existem mitos na língua que precisam ser desmistificados. 

Como exemplo dessa afirmação pode-se destacar que não existe certo ou 

errado na língua.  Dizer que brasileiro não sabe português. Que o português é muito 

difícil são argumentos que não se sustentam, para Bagno existem lugares onde se 

fala melhor português, etc. 

Dessa forma, quando um aluno reconhece que a fala dos brasileiros é 

diversificada significa que o mesmo, conseguiu entender a presença variação 

linguística, ou seja, a variação chegou até ele de forma mais clara. 

Perceberam, portanto, que até as pessoas da zona urbana falam parecido ao 

personagem Chico Bento, que é demonstrado como um personagem da zona rural. 
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As expressões utilizadas por ele estão presentes na conversação de muitos 

brasileiros, sendo da zona rural ou urbana.

Diante dos documentos de leis apresentados o ensino de Língua Portuguesa 

tem uma proposta de respeitar e reconhecer a variação lingüística com o intuito de 

que o aluno possa beneficiar-se da língua em diferentes modalidades e que seja 

capaz de se adequar de acordo com o momento da interação de comunicação. No 

caso da língua escrita não segue essas orientações que consiste na norma padrão e 

menosprezando a variação lingüística e a diversidade, pertencente a norma 

lingüística, sendo estereotipado gerando um preconceito lingüístico que se baseia no 

fato de que só existe uma única forma. 

As orientações oficiais propõem como alguns objetivos de Língua 
Portuguesa o reconhecimento e o respeito às diversidades 
lingüísticas que permitam aos alunos  utilizar a língua em diferentes 
modalidades e em diversos registros,adequando-as às mais variadas 
situações de comunicação.Essas mesmas orientações,no entanto, 
ainda  não se aplicam ao universo homogeneizador da língua escrita 
e ao que se tem chamado de língua ou norma padrão,relegando a 
variação  e a diversidade-inerente a toda e qualquer norma 
linguística- o lugar de esteriotipado e socialmente marcado.Assim 
perpetua-se o preconceito lingüístico sob o mito de que existe uma 
única forma (MARTINS,2014.P.6).

Vieira (2018, p.52) alega que a gramática deve está baseado na composição 

de três elementos: linguística, epilinguística  e a metalinguística, sendo que as duas 

primeiras devem ser ensinadas no início da vida escolar.a linguística frisa o saber 

lingüístico da criança com o intuito da comunicação verbal com os adultos eos 

colegas. A proposta é a produção e compreensão do texto, gerando a capacidade 

de crescimento na interação dos alunos e uma atividade operacional para que possa 

ser usado nas atividades comuns fora da escola. 

A epilinguística leva o aluno a ter aptidões na fala e escrita, aplicando o que 

foi aprendido na linguagem, reconhecendo a diversidade da gramática de uma 

mesma língua.

“Trata-se de levar os alunos, desde cedo, a diversificar os recursos 

expressivos com o que fala e escreve, e operar sobre a sua própria linguagem, 

praticando a diversidade dos fatos gramaticais de sua língua.” (VIEIRA, 2018.p.52). 

Sobre a variação linguística é importante ressaltar que num mesmo espaço 

social convivem diversas formas de fala que estão associadas a diferentes valores 

sociais. Em uma sociedade como a brasileira, caracterizada por intensa 
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movimentação de pessoas, com um constante intercâmbio cultural a ocorrência da 

mescla linguística é facilmente percebida. Dessa forma, é possível observar a 

convivência de diferentes formas de variedade lingüísticas, associadas a diferentes 

valores sociais. 
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   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho demonstrou como trabalhar a variação linguística diatópica no 

ensino fundamental II, que é possível utilizando materiais didáticos apropriados e a 

inserção desde conteúdo em outras matérias para que o aluno tenha um amplo 

conhecimento sobre o tema. 

É possível observar que as dúvidas acerca do objetivo específico apresentado 

na introdução que era de contextualizar a variação linguística diatópica  utilizando-se 

de teóricos foram esclarecidas e comprovadas,assim como as leis que garante esse 

ensino .

         Para finalizar o presente trabalho é preciso mais uma vez ressaltar a 

importância do ensino da variação lingüística diatópica, para os alunos do ensino 

fundamental II, a mesma, apresenta-se como um aporte imprescindível para evitar a 

ocorrência de rechaços há determinados tipos de falas regionais, por vezes, 

consideradas erradas.

A ocorrência desse pensamento equivocado contribui para gerar o 

preconceito, não apenas em relação à fala, mas também quanto aos falantes de 

outras regiões, principalmente nas regiões sul e sudeste, que recebem uma grande 

quantidade de pessoas, oriundas das regiões norte e nordeste as quais muitas 

vezes, são vítimas de piadas e zombarias por conta da forma como falam.

Portanto, apresentar no âmbito escolar a pluralidade cultural existente 

no território brasileiro, explicando sua origem, contribui de forma eficaz para que se 

formem cidadãos capazes de conviver harmonicamente com toda forma de cultura 

que se apresentar em nossa sociedade, isto é o que preconiza as leis que regem a 

educação nacional.

 A escola é uma instituição que de responsabilidade perpassa a do 

ensino clássico, ela também é uma formadora de opinião, que contribui para a 

formação de uma consciência crítica e livre de preconceito de qualquer ordem, 

colaborando para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

 Convém ressaltar ainda, que as variações lingüísticas possuem 

características próprias, que enriquecem a pluralidade cultural do nosso país. É 
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através delas que podemos nos expressar de diversas formas, aplicando-as em 

diversos contextos sociais.

A prevalência de variadas formas de falas existentes no nosso contexto 

social, não pode ser menosprezada, nem pela escola e nem pelos docentes, 

cabendo a ambos, zelar pela aplicabilidade das mesmas, no âmbito do ensino, com 

intuito de se construir um ambiente saudável onde o respeito ao diferente seja regra 

e não exceção. 
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