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Eixo 5: Educação e suas linguagens 
 
Resumo 
O município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, faz fronteira com Puerto 
Iguazu, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai, países que possuem o idioma 
Espanhol como língua oficial. Tal contexto geopolítico propicia a miscigenação de 
culturas e a diversidade linguística, que também estão presentes no ambiente 
escolar, tornando desafiador o papel dos alfabetizadores. Nesse cenário, este artigo 
apresenta uma reflexão sobre a formação dos docentes, sua relação com as 
variedades linguísticas e suas interferências no processo de alfabetização dos 
alunos. Discute-se sobre a necessidade de políticas públicas efetivas, especialmente 
para as regiões de fronteira, e sobre a utilização de direcionamentos e intervenções, 
pelos docentes, que amenizem o preconceito linguístico e auxiliem na alfabetização 
desses alunos multilíngues. 
 
Palavras-chave: Variedades Linguísticas; Alfabetização; Docentes. 
 

Introdução  

O Brasil tem muitas divisas geopolíticas com países hispano-

falantes. O município de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, juntamente com 

Puerto Iguazu, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai, se constitui como uma 

dessas fronteiras. Diante da composição étnica variada existente nesse contexto, a 

miscigenação resulta em constante interação social e cultural (SIMMEL, 1996).   

Portanto, se em todas as instâncias sociais a complexidade se manifesta, nas 

escolas as relações de ensino e aprendizagem, em contexto de diversidade 

linguística, se tornam grandes desafios. 

Santos (1999), afirma que Foz do Iguaçu apresenta uma situação 

sociolinguística peculiar, por suas características geográficas, econômicas e sociais, 

que propiciam uma concentração maior e mais variada de diferentes grupos étnicos. 

Nesse contexto, há alunos que são filhos de pais e/ou mães brasileiros e/ou 

paraguaios, bilíngues Português / Espanhol, ou trilíngues Português / Espanhol / 
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Guarani. Segundo Santos (2004), esses alunos podem ser caracterizados como 

brasiguaios e apresentam uma língua híbrida. 

Considerando o exposto acima, e somando a necessidade de 

averiguar como essas relações se materializam no processo de aprendizagem, em 

especial no tocante à alfabetização de alunos em contexto de variedades 

linguísticas, é que se definiu o cenário desta pesquisa, que está em andamento no 

Programa de Mestrado em Ensino, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

- UNIOESTE. 

A pesquisa parte do pressuposto que ensinar Língua Portuguesa 

não é tarefa fácil em qualquer circunstância, porém, os obstáculos aumentam 

quando se enfrentam situações de multilinguismo. Perante essa realidade 

sociolinguística, o problema desta pesquisa se situa em um contexto onde há alunos 

que são filhos de pais e/ou mães brasileiros e/ou paraguaios, considerados bilíngues 

ou multilíngues. Alguns desses alunos, residentes no Brasil, estudam nas escolas 

municipais de Foz do Iguaçu, onde o processo de alfabetização consiste em ler e 

escrever na Língua Portuguesa.  

Nesse sentido, entender e estudar o processo de aquisição da 

escrita, em um contexto de variedades linguísticas, é necessário para profissionais 

da educação envolvidos no processo de alfabetização. Este estudo busca, 

inicialmente, entender os problemas postulados pela Linguística Aplicada acerca do 

ensino de ortografia do Português brasileiro e as consequências das variedades 

linguísticas no processo de aprendizagem em contexto de fronteira. Como 

metodologia de pesquisa, foi realizado um estudo de caso, de natureza investigativa, 

fundamentada na Teoria Histórico-Cultural, com intervenção psicopedagógica. 

O presente artigo limita-se a um recorte do estudo em andamento, 

com o objetivo de refletir sobre a formação dos docentes, sua relação com as 

variedades linguísticas e suas interferências no processo de alfabetização dos 

alunos. 

 

Diversidade Linguística no Brasil e nas suas Fronteiras 

A diversidade linguística está relacionada com a existência e a 

convivência de diferentes línguas ou maneiras de falar. Tais diferenças aparecem 

também no ambiente escolar e não podem ser ignoradas. Segundo Cavalcanti e 

Maher (2010), há muitos contextos de multilinguísmo e multiculturalismo no Brasil. 
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As diferenças fazem parte da rotina da sala de aula. Um olhar atento, segundo as 

autoras, revela que na sala de aula podemos encontrar, com frequência, diferenças 

linguísticas, étnicas, de classe social, de credo religioso, de orientação sexual, de 

faixa etária, etc. Essas situações não podem ser ignoradas, tratadas como se a 

escola fosse um ambiente homogêneo.  

De acordo com Bagno (2013), a língua majoritária no Brasil 

atualmente é o Português, porém, um olhar histórico para o cenário linguístico do 

país nos permite entender que, desde o processo de colonização, a diversidade 

cultural sempre se fez presente. Há relatos de que no Brasil, antes da chegada dos 

colonizadores em 1500, existia uma grande variedade linguística. A sociedade 

brasileira surgiu de um processo de colonização por Portugal, o qual marcou 

diversos aspectos da cultura brasileira, principalmente na língua.  

Segundo o autor, durante muitos anos o Português foi uma língua 

minoritária no Brasil, pois havia aqui centenas de línguas faladas pelos índios 

brasileiros. O Tupi ganhou importância e se tornou a língua mais falada entre os 

povos que habitavam esse território. A esse contexto, soma-se a chegada dos 

africanos escravizados no Brasil, formando, assim, a matriz genética do país, que é 

resultante da ampla miscigenação de elementos africanos, indígenas e europeus. 

Consequentemente, a língua não ficou imune a todos esses processos sociais. 

Bagno (2013) ressalta que nenhuma língua é homogênea. A 

variação linguística é um fenômeno mundial e ocorre tanto nas mais remotas tribos 

indígenas, quanto nos maiores centros urbanos. As línguas estão em constante 

movimento e passam por mudanças, não deixando de compor sistemas de 

comunicação eficientes. Portanto, um país como o Brasil, com dimensões 

continentais e com tamanha diversidade cultural, seria impossível não ocorrer o 

surgimento das mais diferentes variedades.  Nesse sentido, para o monolinguísmo 

existir só deveria haver uma língua falada por todos e da mesma forma, o que não 

ocorre em nosso país. 

De acordo com Lyons (1987), a variação compreende as diferenças 

existentes em um mesmo idioma. Pode-se inferir que um exemplo de variação é o 

caso das diferenças entre a Língua Portuguesa, falada na região sul do Brasil, e a 

Língua Portuguesa falada na região norte. A língua apresenta diferentes variedades, 

diversidades oriundas das mais diferentes questões sociais, culturais e regionais. O 

autor explica que, “dialeto”, “sotaque” e “idioleto”, são termos historicamente 
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postulados em oposição à ilusão de língua homogênea. Esses termos abrangem as 

variações da língua, as quais são encontradas nas interações sociais entre as 

comunidades e caracterizam a heterogeneidade. O termo “sotaque” está unicamente 

relacionado à pronúncia das palavras de certos grupos falantes de uma determinada 

língua, compreendendo todo tipo de variação fonética de um determinado grupo 

social, proveniente de determinadas regiões.  “Dialeto” alude à mistura de idiomas, 

incluindo diferenças na gramática e no vocabulário. Por seu turno, “idioleto” é 

caracterizado como sendo a maneira de falar particular e própria de cada indivíduo, 

considerando-se que uma pessoa pode ter diversas variantes dialetais em seu 

vocabulário e mudar de acordo com a situação do contexto em que se encontra.  

No Brasil existem inúmeros situações de variedades linguísticas, 

diferentes maneiras de falar e escrever da Língua Portuguesa, razão pela qual as 

complexidades e dificuldades no processo de alfabetização são comuns entre os 

alunos no momento da apropriação da escrita. 

Segundo Cavalcanti e Maher (2010), não há como admitir que se 

fale uma única língua e que exista uma única cultura no Brasil. As regiões brasileiras 

possuem sotaques e vocabulários diferentes, porém o entendimento da língua entre 

os falantes não altera a compreensão do idioma. Fatores de ordem social causam as 

mudanças na língua, onde, naturalmente o indivíduo absorve a língua de seu 

ambiente familiar e pessoas do mesmo dialeto falam de maneiras diferentes, usando 

seus próprios idioletos. O Brasil apresenta como língua oficial o Português, porém, é 

inegável que são faladas muitas outras línguas, de imigração e autóctones, como as 

indígenas, sendo um país multilíngue. 

Em regiões de fronteira, essas mudanças na língua são ainda mais 

evidentes, é comum encontrarmos variedades linguísticas, devido a características 

geográficas e culturais, que propiciam uma concentração maior e mais variada de 

diferentes grupos étnicos. Portanto, é considerado comum o contato entre as línguas 

nesses contextos. As relações acerca das interlínguas, que ocorrem em contextos 

de fronteira, abrangem um conjunto de fenômenos resultantes de contatos 

linguísticos, formando o que se conhece como “línguas em contato”, conceito 

originalmente desenvolvido pelo linguista de nacionalidade polonesa e 

estadunidense, Uriel Weinreich (1926-1976), no livro Languages in Contact (1953). 

Segundo o autor, a interlíngua caracteriza-se por um sistema linguístico distinto da 

língua materna e da língua na qual o indivíduo se encontra em processo de 
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aprendizagem, onde o sujeito constrói hipóteses de fala ao tentar produzir a norma 

do novo idioma, ou seja, os aprendizes constroem um sistema linguístico composto 

em partes pelo vocabulário da língua materna e do novo idioma.  

Sturza (2004), autora brasileira que tem desenvolvido estudos em 

políticas linguísticas em regiões de fronteira, ressalta que nas fronteiras da região 

sul do país existem práticas linguísticas decorrentes principalmente da mistura das 

línguas espanhola e portuguesa, denominada de Portunhol. 

Alvarez (2012) também caracteriza como exemplo de interlíngua, o 

Portunhol, que é uma mistura entre as línguas Espanhol e Português e que se 

origina das relações das palavras desses dois idiomas.  O uso do Portunhol possui 

muitas variantes, de acordo com o grau de conhecimento que cada indivíduo falante 

possuir dos idiomas. A facilidade que essas duas línguas apresentam ao aprendiz, 

por serem consideradas parecidas, favorece situações de diálogo e compreensão. 

Portanto, os falantes que compõem as comunidades linguísticas em regiões de 

fronteira, não fazem uso apenas das línguas oficiais de seus países. Existem nestas 

regiões, práticas linguísticas que são decorrentes da mistura das línguas em 

contato.  

Porém, como processo natural, a sociedade espera que os 

indivíduos estrangeiros tenham a compreensão da nova língua, sem sotaques e 

erros, razão pela qual, muitas vezes, as famílias optam por deixar de falar sua língua 

materna e não as ensinam a seus filhos, com receio dos preconceitos linguísticos 

que estes poderão sofrer. Para Bortoni-Ricardo (2005), o maior dos preconceitos é o 

preconceito linguístico, pois ele está enraizado culturalmente. Para a autora, é mais 

fácil para as pessoas viverem de acordo com os valores éticos, morais e estéticos, 

do que aceitarem a variação da língua, uma vez que os usos variáveis estão 

associados à camada da sociedade menos prestigiada.  

Para Rajagopalan (2003), a língua do indivíduo vai muito além de 

um código ou instrumento de comunicação, ela é antes de tudo uma das principais 

marcas de identidade de uma comunidade. Considerando-se tais contextos, faz-se 

necessário o respeito aos direitos linguísticos, onde o cidadão possui o direito de 

conhecer as línguas oficiais de seu país e de se expressar na língua materna, 

fazendo uso dos diferentes idiomas que conhece. Pois, de acordo com a Declaração 

Universal dos Direitos Linguísticos, no Artigo 25.º, os indivíduos de uma determinada 

comunidade linguística têm o direito de dispor de recursos humanos e materiais 
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necessários para tornar sua língua materna presente em suas rotinas diárias. Assim, 

como no Artigo 30.º, que define que a língua e a cultura de cada comunidade 

linguística devem ser objetos de estudo e de investigação a nível universitário. 

Segundo Bagno (2015), preconceitos linguísticos dificilmente serão 

excluídos da sociedade, porém as instituições escolares precisam se apropriar de 

conceitos básicos sobre variação e mudanças linguísticas, conhecer as dinâmicas 

sociais e utilizar da racionalidade e das explicações científicas para justificar e 

entender os fenômenos linguísticos existentes na sociedade. As diferenças culturais 

devem ser apreciadas nas práticas escolares. É papel da escola, ensinar a norma 

padrão da Língua Portuguesa, mas existe a necessidade de criar situações onde as 

variedades linguísticas sejam contempladas, tais como práticas de reflexão e 

conscientização, oportunizando ao aluno refletir sobre a maneira que falamos, 

visando amenizar o preconceito linguístico. 

 

Alfabetização de Alunos em Contexto de Variedades Linguísticas 

Escrever de acordo com as convenções ortográficas é uma 

habilidade necessária aos usuários da Língua Portuguesa. Entende-se que dominar 

a ortografia correta do Português não é uma tarefa fácil, pois são inúmeras as 

situações que tornam a Língua Portuguesa, de certa forma, complexa. Alguns 

autores que relacionam a alfabetização e o ensino da Língua Portuguesa com o 

conhecimento linguístico tratam das relações entre fala e escrita no processo de 

apropriação da escrita.  

Para Cagliari (2001), existem muitas formas de se falar, em diversos 

contextos sociais. Em uma mesma sala de aula há alunos provenientes de várias 

regiões do país, onde se encontram variadas pronúncias, que justificam os diversos 

e diferentes erros de escrita das crianças. Nesse sentido, entende-se a necessidade 

da escola preocupar-se, além da escrita correta das palavras, também com o 

funcionamento da fala, mostrando aos alunos que as variedades linguísticas 

existem, e que cada contexto social é caracterizado por formas próprias de falar.  

Acerca das diferenças entre fala e escrita, Faraco (2012) defende 

que compreender a natureza alfabética do sistema de escrita, bem como suas 

irregularidades com relação às correspondências entre grafemas e fonemas, não 

implica no domínio das regras ortográficas. Além das diversas irregularidades 

existentes entre as relações letras e sons, há também as questões relacionadas às 
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variedades linguísticas existentes nos diferentes contextos sociais, visto que a maior 

parte dos problemas de fala e de escrita existentes em ambiente escolar relacionam-

se à questão da variação linguística. 

Em pesquisa etnográfica em uma sala de aula de primeiro ano do 

ensino fundamental, André (2014), buscando investigar os usos do livro didático na 

alfabetização, observou a relação entre um aluno falante de Espanhol e Português e 

a professora. Ambos compreendiam um ao outro, porém, conflitos surgiram no 

processo de alfabetização. Por exemplo, quando a professora ensinava para os 

alunos as sílabas JA, JE, JI, JO, JU, o aluno falante de Espanhol e Português 

pronunciava /za,ze,zi,zo,zu/. Pode-se supor que essas diferenças aparecerão na 

escrita dos alunos.  

Nesse sentido, Cagliari (1998) ressalta que muitos professores 

despreparados tendem a interpretar erros de escrita como distúrbios de 

aprendizagem, problemas emocionais, problemas psicológicos e outros, não 

percebendo que, na grande maioria dos casos, os erros ortográficos estão 

relacionados às hipóteses construídas pelos alunos sobre a escrita. A fala é 

diferente da escrita, consequentemente, é necessário conhecer essas diferenças 

para saber, no processo de ensino da escrita, intervir de maneira eficiente. O autor 

destaca a importância dos professores alfabetizadores possuírem conhecimentos 

relacionados à linguística, e desenvolverem suas práticas de ensino baseadas nos 

sons e nas suas respectivas letras. 

O ensino da língua é um dos grandes desafios em escolas situadas 

em regiões de fronteira, onde estas questões afetam as realidades educacionais, 

exigindo dos professores conhecimentos voltados à linguística e suas variações. Ao 

longo da carreira, professores apropriam-se de currículos programáticos 

selecionados e categorizados pelas instituições educacionais, apresentados sob a 

forma de programas escolares que devem ser desenvolvidos ao longo do período 

letivo. As práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores provêm, 

basicamente, do caminho percorrido por esses profissionais no processo de 

formação nos cursos superiores, nas formações continuadas e em suas 

experiências diárias. 
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Formação Continuada dos Professores em Foz do Iguaçu 

No município de Foz do Iguaçu, a formação continuada dos 

professores da rede municipal de ensino é organizada e oferecida basicamente pela 

Secretaria Municipal de Educação (SMED), através do Núcleo de Tecnologia 

Educacional Municipal (NTM), com o objetivo de desenvolver atividades na área de 

formação docente, visando à inclusão digital e o uso de tecnologias como recurso 

pedagógico. Os cursos oferecidos pelo NTM contemplam temáticas voltadas ao 

cotidiano escolar, como reflexões acerca dos conteúdos presentes no currículo, 

estratégias e práticas pedagógicas, gestão escolar, tecnologias, educação inclusiva, 

educação infantil, saúde em sala de aula e multiculturalismo.   

Com o propósito de se ter conhecimento das formações oferecidas 

aos professores da rede municipal de ensino, foi realizada uma pesquisa no banco 

de dados disponíveis pela plataforma do NTM. Para esse trabalho foram analisados 

os registros dos anos de 2016, 2017 e 2018, onde se buscou por cursos que 

contemplassem as reflexões acerca do multiculturalismo e das variedades 

linguísticas. O levantamento foi realizado com base nos títulos dos cursos 

oferecidos, considerando a existência de temas e palavras-chave relacionadas às 

variedades linguísticas, tais como: interculturalidade, diversidade, cultura e 

linguística. 

A partir da pesquisa realizada na plataforma do NTM, constatou-se 

que no período de três anos foram ofertados 458 encontros destinados à formação 

continuada, dentre os quais 9 (2%) abordaram assuntos referentes ao 

multiculturalismo, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Temas dos cursos ofertados sobre Variedade Linguística – 2016 / 2017 / 2018 

Tema Norteador 

Currículo e Interculturalidade.  
A Política Pública na Formação Docente: Iguais e Diferentes. 
Interculturalidade e Identidade: um olhar para a Educação Intercultural; 
Cultura e Identidade. 
Diversidade na Escola: Políticas Públicas e Políticas Linguísticas. 
Diferentes e Diferenças: a educação intercultural e os desafios em sala de aula em contexto de 
fronteiras. 
A lei 11.645 em Foz do Iguaçu: elementos para pensar a questão Guarani na escola.  
Consciência Fonológica e Produção de Material Pedagógico. 
O Teatro de sombras na sala de aula: História, Oralidade e Cultura.  

Fonte: Sistematização da autora de acordo com dados disponíveis na plataforma NTM (2019). 
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Em 2016 foram ofertados 141 cursos, sendo 1 relacionado com o 

tema, em 2017 foram 180 cursos, dos quais 6 estavam relacionados com o tema, e 

em 2018 foram ofertados 137 cursos, dos quais 2 se relacionavam com o 

multiculturalismo. Cabe ressaltar que a questão do multiculturalismo, por si só, não 

toca na questão das variedades linguísticas e da alfabetização nesses contextos.  

Percebe-se que temas que envolvem as variedades linguísticas são 

escassos nos cursos de formação continuada, oferecidos aos professores 

pertencentes às escolas situadas no município de Foz do Iguaçu. O ensino das 

relações entre letras e sons, que se tornam complexas por causa das diferenças 

entre fala e escrita, e sua interação com o ensino em contexto de fronteira, onde 

estudam alunos falantes de Português e Espanhol, deveria estar contemplado nos 

cursos de formação inicial e formação continuada.  

 

Considerações Finais 

O multiculturalismo traz características variadas ao contexto da 

sociedade. Diante dessa miscigenação de culturas, as variedades linguísticas estão 

presentes nas diferentes comunidades sociais, e consequentemente, no cotidiano 

escolar. Os docentes não podem desconsiderar a existência desse fenômeno, pois, 

diariamente, se deparam com ele em sala de aula. É importante a conscientização 

de que o processo de intervenção é de responsabilidade dos docentes e das 

instituições escolares, porém, existe a necessidade de ações comprometidas, não 

tratando as variedades linguísticas como um desacordo com a norma padrão da 

ortografia.  

Além disso, o preconceito linguístico é uma realidade no ambiente 

escolar, e é de responsabilidade das escolas combatê-lo, mostrando aos educandos 

que da mesma maneira que existem diferenças entre os indivíduos e suas culturas, 

existem diferentes formas de se comunicar através da língua. É fundamental mostrar 

aos educandos que eles podem falar de diferentes maneiras, de acordo com a 

ocasião, mas precisam estar conscientes de que a norma padrão é exigida nos 

contextos formais, e que se faz necessária sua utilização, principalmente, nos usos 

da escrita. 

Nesse sentido, percebe-se a necessidade de elaboração de políticas 

públicas, relacionadas com a alfabetização em contextos de variedade linguística, 
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em especial nas regiões de fronteira. A falta de compreensão da realidade linguística 

dos alunos pode levar a diagnósticos errôneos de incapacidade, diante do repertório 

verbal pertencente ao Português, ao Espanhol e/ou à mistura dos idiomas, 

característica tanto da oralidade, quanto da escrita do aluno inserido nesse contexto 

fronteiriço.  

Torna-se fundamental também, o oferecimento de formação 

adequada aos docentes, que norteie acerca da alfabetização linguística, estimulando 

a construção de meios de reconhecimento do multiculturalismo existente nas 

escolas. Tal formação deve proporcionar reflexões que amenizem os conflitos 

criados durante a familiarização do professor com o idioma de seu aluno, permitindo 

o estreitamento de laços afetivos e de confiança, os quais são requisitos para a 

aprendizagem. 

Todavia, com base na pesquisa realizada no banco de dados 

disponíveis pela plataforma do NTM, mantida pela Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) de Foz do Iguaçu, percebe-se que temas que envolvem as variedades 

linguísticas são raros nos cursos de formação continuada, oferecidos aos 

professores pertencentes às escolas do município localizado em uma região de 

fronteira.  

Apesar da fragilidade na formação dos professores, esses se 

deparam diariamente com situações de variedades linguísticas nas escolas, e 

necessitam desenvolver técnicas eficientes que amenizem as dificuldades dos 

alunos. É preciso tornar o ensino da ortografia prazeroso, através de jogos com 

palavras, textos lúdicos que estimulem a reflexão e a espontaneidade da escrita, 

assim como incentivar o uso do dicionário, evidenciando a importância de tal 

recurso. Nas salas de aulas é importante que existam modelos de escrita corretos e 

adequados ao alcance dos alunos, através de materiais impressos, como livros, 

jornais, revistas e dicionários. Tais artifícios, normalmente, seguem a norma culta 

ortográfica e são importantes fontes de estímulo para a reflexão da escrita correta.  

 O professor desempenha papel fundamental como criador de 

estratégias de aprendizagem, estimulando a reflexão e o aprimoramento da 

linguagem escrita dos alunos. As curiosidades sobre a ortografia das palavras 

devem ser estimuladas e transformadas em objetos de estudo e reflexão, ainda na 

fase inicial da alfabetização, com a finalidade de estimular os alunos a entenderem 

as complexidades da ortografia da linguagem escrita.  
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Alfabetizadores que detém conhecimentos linguísticos, culturais, 

históricos e afetivos, compreendem as trocas ortográficas na escrita do aluno como 

parte de um processo, e não como incapacidade intelectual. Compreendem que 

proporcionar a seus alunos reflexões sobre o papel da fala e da escrita nesse 

momento é indispensável, sendo necessários alguns direcionamentos e 

intervenções para que o aluno consiga ser alfabetizado. Direcionamentos e 

correções em relação à fala e à escrita do aluno não pressupõem uma 

desvalorização de sua bagagem cultural, mas sim ações necessárias para a 

alfabetização. 

Visualizando e dispondo de práticas efetivas na relação direta dos 

professores alfabetizadores, com os alunos portadores de variedades linguísticas, 

seremos capazes de articular ações maiores e mais abrangentes, elaborando 

políticas educativas que combatam a ilusão do monolinguismo e contemplem o 

multiculturalismo, fornecendo ferramentas e meios para práticas interculturais no 

cotidiano escolar.     
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