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Eixo 5: Educação e suas linguagens 
 
Resumo  
O presente estudo apresenta uma análise da abordagem sociolinguística de uma 
coleção de livros didáticos para o Ensino Fundamental II. São feitas reflexões sobre 
a sociolinguística educacional, documentos oficiais e livros didáticos. Tivemos como 
objetivo i) verificar qual o tratamento dado pela coleção selecionada com relação à 
variação linguística; (ii) identificar quais as variações mais abordadas pela coleção e; 
(iii) analisar se há e quais são as orientações fornecidas ao professor para o trabalho 
com o tema. A coleção investigada apresenta um bom referencial teórico sobre a 
variação linguística, mas apresenta-o com algumas restrições. 
 
Palavras-chave: Sociolinguística educacional; Livro didático; Ensino Fundamental II. 
 

INTRODUÇÃO  

A heterogeneidade, fenômeno inerente a toda língua, é fato 

inquestionável e interesse especial da sociolinguística. A língua, diversa e variável é, 

segundo Bagno (2007), uma atividade social, empreendida por todos os falantes, em 

processo de construção contínuo e interminável. 

Ainda que a língua seja heterogênea, a variação é vista, por muitos, 

com preconceito. Para Possenti, “[...] a variedade linguística é o reflexo da variedade 

social e, como em todas as sociedades existe alguma diferença de status ou de 

papel entre indivíduos ou grupos, estas diferenças se refletem na língua”. (1996, 

p.33). O combate ao estigma linguístico, assim como sobre todo preconceito, deve 

ser feito nas escolas, como ressaltam Oliveira e Cyranka,  

[...] uma proposta educacional de ensino de língua que negue 
reflexões sociais e fatores interacionais próprios de práticas 
linguísticas reais resulta em atividades didáticas sem significação 
concreta e, consequentemente, valida a sistematização de 
preconceitos diversos. Dentre estes, o de que quem não emprega 
uma linguagem prestigiada, pautada em normas mais rígidas de uso, 
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é considerado ignorante, mal educado e faz uso de uma linguagem 
errada e desprestigiada (2013, p. 77). 
 

Sendo dever da escola, o trabalho com a variação linguística recai 

principalmente sobre a disciplina de Língua Portuguesa e, consequentemente, sobre 

o livro didático. 

No tocante aos manuais, os debates ganharam destaque após a 

polêmica sobre o livro “Por uma vida melhor”, em 2011. A partir desse momento, as 

discussões tomaram o cenário nacional e os olhares tornaram-se mais atentos aos 

manuais didáticos. 

Assim, reconhecendo a importância da reflexão sobre o tema, em 

todas as esferas sociais, consideramos essencial o desenvolvimento de um trabalho 

pautado na pedagogia culturalmente sensível, por meio das propostas da 

sociolinguística educacional. Este trabalho tem como pressupostos a sociolinguística 

educacional, tendo por referência autores como Bontoni-Ricardo (2004, 2005), 

Cyranka (2015) e Lima (2014). 

 

OBJETIVOS 

Como objetivo geral se estabeleceu investigar se uma coleção de 

livros didáticos, destinada ao Ensino Fundamental II, aborda a variação linguística a 

partir da ótica da pedagogia da variação. 

Como objetivos específicos delimitaram-se: (i) verificar qual o 

tratamento dado pela coleção selecionada com relação à variação linguística; (ii) 

identificar quais as variações mais abordadas pela coleção, (iii) analisar se há e 

quais são as orientações fornecidas ao professor para o trabalho com o tema.  

 

METODOLOGIA  

Selecionamos como material de investigação a coleção Singular e 

Plural, de autoria de Laura de Figueiredo, Marisa Balthasar e Shirley Goulart, 2015, 

destinada as séries do Ensino Fundamental II, segunda mais adotada no PNLD 

2017.  

Para coleta e análise de dados, pautamo-nos na pesquisa descritivo-

bibliográfica e documental com abordagem qualitativa. Realizamos uma leitura 

previa da coleção, seguida de uma leitura para seleção dos dados de análise. 
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Assim, reconhecemos os livros e capítulos referentes à exploração da temática da 

variação. 

Espelhados em Lima (2014), realizamos a análise da abordagem do 

livro a respeito do tratamento dado a variação e, para a verificação dos tipos de 

variação mais abordados, tivemos como referência Almeida-Baronas (2014).  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A sociolinguística educacional, inaugurada por Bortoni-Ricardo 

(2004), apresenta uma proposta de reflexão da variação e mudança linguística, que 

adota as noções de adequação ao uso, considerando as condições de 

comunicação/produção. Assim, objetiva-se que os alunos desenvolvam habilidades 

de uso da língua, oral ou escrita, minimizando os preconceitos e discriminações.  

Bortoni-Ricardo defende a pedagogia culturalmente sensível, que 

pretende proporcionar ambientes de aprendizagem “onde se desenvolvam padrões 

de participação social, modos de falar e rotinas comunicativas presentes na cultura 

dos alunos.” (2005, p.128). O espaço escolar seria, assim, não apenas responsável 

pela compreensão dos fenômenos de linguagem, mas dos fenômenos sociais dos 

quais são inseparáveis. 

Oliveira e Cyranka reforçam o papel da escola de possibilitar aos 

alunos o acesso a outras variedades, além da sua variedade de origem e ponderam 

que a língua precisa ser apresentada: 

como um sistema social, político, cultural e linguístico pautado em 
regras, em normas sociais de uso em que está disponibilizada 
representativamente toda uma estrutura linguístico-gramatical 
comum aos membros de uma mesma comunidade de fala 
(OLIVEIRA E CYRANLA, 2013, p.80). 
 

 Também sobre essa responsabilidade da escola, Cyranka (2014) 

comenta que: 

A escola e a sociedade não podem, em primeiro lugar, deixar de 
reconhecer a legitimidade do vernáculo utilizado por quem quer que 
seja; não podem, por outro lado, negar ou dificultar o acesso do 
aluno ao domínio das variedades linguísticas que ele desconhece. 
[...] A formação do professor, e não apenas o e Português, em 
Sociolinguística é condição indispensável. Dessa responsabilidade 
não pode se eximir também a gestão escolar, já que a linguagem 
passa todas as ações na sociedade, sejam elas quais forem. 
(CYRANKA, 2014, p. 155) 
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Considerando, portanto, o trabalho com uma pedagogia 

culturalmente sensível, de responsabilidade de toda a esfera escolar, passaremos à 

discussão em torno dos documentos norteadores e a variação linguística. 

 

Documentos norteadores e variação 

A prática pedagógica em sala de aula é atravessada por 

burocracias, documentos e diretrizes. Por isso, preciso também considerar aos 

documentos prescritivos da prática pedagógica no tocante a variação.  

Considerando a língua enquanto produto social heterogêneo, 

múltiplo, diverso e variável, os PCN do Ensino Fundamental pontuam que:  

A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos 
os níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente 
de qualquer ação normativa. Assim, quando se fala em “língua 
Portuguesa” está se falando de uma unidade que se constitui de 
muitas variedades. [ ...] A imagem de uma língua única, mais próxima 
da modalidade escrita da linguagem, subjacente as prescrições 
normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos 
programas de difusão da mídia sobre “o que se deve e o que não se 
deve falar e escrever”, não se sustenta na analise empírica dos usos 
da língua (BRASIL, 1998, p. 29). 

 

Os PCN também falam sobre a questão da variação linguística na 

prática pedagógica, apontando a necessidade de se considerar a diversidade da 

língua, evidenciando a importância de se abordar a variação na escola. 

Documento mais recente, a BNCC, também admite e necessidade 

do trabalho com a variação. Na área de linguagens se estabelece a ser desenvolvida 

nos alunos, a competência de: 

Compreender que a variação linguística é um fenômeno que constitui 
a linguagem, reconhecendo as relações de poder e as formas de 
dominação e preconceito que se fazem na e pela linguagem e 
refletindo sobre as relações entre fala e escrita em diferentes 
gêneros, assim como reconhecer e utilizar estratégias de marcação 
do nível de formalidade dos textos em suas produções (BRASIL, 
2016, p.98). 
 

Em outros momentos da BNCC, é possível perceber as 

considerações a respeito da variação e ensino. Fica claro a necessidade de, não 

apenas apresentar o tema, mas debater e problematizá-lo, considerando aspectos 

sociais e as relações de poder. 

Ainda que a variação apresente-se nesses documentos, é comum 

práticas pedagógicas que se isentam da temática ou que perpetuam o preconceito. 
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Entre os motivos para que isso ocorra estão a falta de educação sociolinguística de 

qualidade na formação inicial e continuada dos professors e livros didáticos, como 

importante instrument de trabalho docente, pouco desenvolvem o tema. 

 

PNLD e variação 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) prescreve critérios 

avaliativos para os livros distribuídos pelo governo às escolas públicas e, um desses 

critérios, é a organização das coleções para garantir ao aluno o desenvolvimento da 

linguagem oral e escrita. Conforme o documento: 

Espera-se que as coleções construam propostas didático-
pedagógicas que propiciem o desenvolvimento das capacidades e 
formas discursivas relacionadas aos usos da linguagem oral, próprios 
das situações formais e/ou públicas, assim como possam vivenciar 
outras situações de uso da linguagem oral e refletir a respeito. É 
imperativo, portanto, que a escola abra suas portas para refletir, 
valorizar e efetivamente trabalhar a variação e a heterogeneidade 
linguísticas, situando nessa perspectiva o tratamento didático dado 
às normas urbanas de prestígio (BRASIL, 2017, p. 14). 
 

O documento aponta, ainda, a necessidade da abordagem do tema 

nos manuais de apoio ao professor e, afirma que as coleções devem garantir: 

O desenvolvimento da compreensão da variação linguística e no 
convívio democrático com a diversidade dialetal, de forma a evitar o 
preconceito e valorizar as diferentes possibilidades de expressão 
linguística. 
O domínio das normas urbanas de prestígio, especialmente em sua 
modalidade escrita, mas também nas situações orais públicas em 
que seu uso é socialmente requerido (BRASIL, 2017 p. 18). 
 

Assim, percebe-se que o PNLD considera a heterogeneidade 

linguística e sua abordagem nas aulas de LP. Conforme recomendações do guia do 

PNLD, durante a escolha dos livros didáticos deve-se observar se os conteúdos dos 

materiais representam a heterogeneidade da língua, também em relação: “à autoria, 

a registros, estilos e variedades (sociais e regionais) [...], permitindo ao aluno a 

percepção de semelhanças e diferenças [...] tipos de textos e gêneros diversos 

pertencentes a esferas socialmente mais significativas de uso da linguagem” 

(BRASIL, 2017, p. 19). 

De acordo com as orientações do documento, espera-se que, após 

esse período de estudos, os alunos sejam capazes de “conhecer e respeitar as 

diferentes variedades linguísticas do português falado” (BRASIL, 1998, p. 33), da 
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mesma forma que possam “conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia”.  

Apesar de estar explícita a orientação do trabalho com o conteúdo 

variação linguística pelo olhar da Sociolinguística, cabe investigar como o livro 

didático analisado nesta pesquisa trabalha e mobiliza essas orientações no fazer 

docente.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste tópico analisamos a coleção Singular e Plural, partindo dos 

percursos mencionados anteriormente, iniciando pelo primeiro objetivo traçado. 

 
O tratamento da variação pela coleção 

A analise da coleção ocorreu a partir de quatro questões 

norteadoras propostas por Lima (2014). Tecemos, também, algumas comparações 

com relação aos dados encontrados pelo autor e nesta pesquisa. 

 

I. A variação linguística é uma constante na obra ou aparece de forma pontual e 

isolada? 

A coleção Singular e Plural apresenta a variação linguística apenas 

no livro do 6º ano e, assim como em Lima (2014), esse trabalho restringe-se apenas 

a um único capítulo chamado “A língua como um conjunto de variedades”.  

Nos demais livros da coleção, a variação aparece timidamente e em 

momentos isolados. No livro do 8° ano, em uma atividade de leitura do cordel “A vida 

secreta da mulher feia”, de J. Borges, é solicitado que o aluno identifique quais 

palavras do texto pertencem ao falar nordestino.  

Outra pequena aparição da variação ocorre, ainda no livro do 8° 

ano, em um exercício referente à sinonímia. O aluno precisa refletir sobre o porquê 

da indicação “sinônimos/variantes”. Para auxiliar a reflexão, o livro apresenta um 

pequeno quadro intitulado “Vamos lembrar”, entretanto os conceito que, 

supostamente, devem ser relembradas pelos alunos, não foram apresentadas a 

eles, seja na série atual ou nas anteriores, como será explorado mais adiante. 

 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

Figura 1- Lembrete 

 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015c, p.178 

 

Assim, percebemos a variação linguística presente na coleção de modo 

escasso, reforçando as considerações de Silva e França de que, a variação 

“aparece como se fosse apenas para atender à exigência legal de abordar o assunto 

no livro didático, já que não foi encontrado em nenhum outro capítulo do livro” (2018, 

p.94). 

 

II. A terminologia utilizada pelo livro se adequa aos padrões científicos ao 

mesmo tempo que é acessível ao aluno?  

O livro emprega uma linguagem adequada à teoria sociolinguística, 

entretanto alguns termos importantes não são mencionados. O livro apresenta 

exemplos e conceitos bem fundamentados, entretanto não nomeia a variação 

geográfica, estilística e social, apenas apresenta o termo variação histórica.  

Além disso, o livro utiliza positivamente termos e expressões como: 

preconceito linguístico, regras e normas internas às variedades linguísticas, 

sotaques, regra da economia, registro formal e informal, língua oral e escrita e 

modalidades da língua, sempre acompanhados de explicações e comentários. 
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Figura 2- Quadro explicativo 

 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015a, p.214 

 

A figura 2 demonstra, por parte das autoras, atenção as discussões 

mais recentes da sociolinguística, ao optarem pela expressão “variedade urbana de 

prestígio”, ao invés de norma culta ou norma padrão. 

 

III. Há utilização de gêneros textuais que sejam representativos das 

variantes linguísticas abordadas, em situações reais de uso?  

No que se refere, especificamente ao capítulo “A língua como um 

conjunto de variedades” do livro do 6°ano, são utilizados diferentes gêneros textuais 

para o trabalho com a variação. Com relação a situações reais de uso, são utilizados 

anúncios publicitários e de venda ao se tratar da variação histórica, para os demais 

casos de variação são utilizados poemas e tiras. 

O mesmo problema com relação aos gêneros selecionados para o 

trato da variação foi constatado por Lima (2014). O autor pontua que, nos manuais 

que analisou, foram deixados de lado gêneros que representassem situações de uso 

reais, como a fala espontânea.  

 

IV. Os fenômenos abordados estão coerentes com a realidade 

linguística do PB? 

Assim como Lima (2014), consideramos o fato de a variação 

linguística ser trabalhada em apenas em um capítulo, mais especificamente, dentre 

toda a coleção, como um indicativo de que não há uma abordagem dos fenômenos 

linguísticos coerentes com a realidade do português brasileiro. Para Lima, o trabalho 

não corrente com a variação, faz com que a gramática não seja “apresentada de 
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modo a provocar no aluno a reflexão linguística, com a análise dos fenômenos 

linguísticos através da teria da variação” (2014, p. 125). 

A reflexão linguística fica sobre responsabilidade de apenas um 

capítulo e destinada somente a uma série, de todo um ciclo escolar. Os esforços das 

autoras em mostrar a realidade linguística do português brasileiro se apequenam 

quando o restante da obra não aborda o tema de modo evidente. 

 

As variações na coleção 

Como explicado, observou-se o trabalho com a variação linguística 

apenas no livro do 6º ano, no Caderno de Estudos de Língua e Linguagem. Assim, o 

foco de nossa análise recai no capítulo dois, que trata da variação linguística. Neste 

capítulo foram encontradas nove atividades referentes a variação e, como já 

mencionado, para a análise quantitativa utilizamos a proposta de Camacho (1988) 

quanto a classificação dos tipos de variação (geográfica, estilística, histórica e 

social). 

Na primeira atividade, o aluno é levado a refletir sobre as mudanças 

pelas quais a língua passa ao longo dos anos e o aspecto da constante 

transformação. A variação histórica aparece por meio de um anúncio de vendas de 

um de jornal de 1821, uma propaganda de 1935 e de um poema em galego-

português. São feitas questões de interpretação para observação das diferenças na 

língua pela comparação.  

Na atividade dois há aborda-se a variação geográfica, relacionada 

ao vocabulário e sotaque das diferentes regiões do país. Na atividade cinco utiliza-

se de uma tira, com uma personagem tipicamente gaúcha, utilizando palavras e 

expressões próprias da região sul. 

Na terceira atividade, uma tira é utilizada para o trabalho com a 

variação social, evidenciam-se as diferenças na linguagem rural e urbana, 

demostrando como a pronúncia de algumas palavras podem mudar dependendo do 

lugar social que o falante ocupa. A quarta atividade apresenta um cordel, que 

enfatiza a relação entre a variedade não prestigiada e a norma padrão, direcionando 

o trabalho em relação a estrutura da língua. 

A sexta atividade utiliza outra tira para abordar a variação estilística, 

com o intuito de mostrar o uso da língua de acordo com a situação de uso, 

interlocutor, tipo de interação, enfim, conforme a necessidade. 
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O capítulo apresenta, ainda, a atividade “Então ficamos assim...” em 

que se retomam os tipos de variação anteriormente trabalhados. Na mesma página 

encontra-se a atividade de “Pesquisa e ação”, que propõe a produção de um 

dicionário de gírias antigas e atuais. Na última atividade, há novamente uma tira, 

dessa vez da Turma do Xaxado, na qual se discute a variação de modo geral. 

Ainda que as questões abordem os diferentes tipos de variação, as 

classificações não aparecem de modo explícito, ou seja, nem sempre se falam os 

nomes das variações. O resultado da distribuição das atividades entre os tipos de 

variação, de acordo com Camacho (1988), pode ser observado abaixo:  

 

Tabela 1- Tipos de variação nos exercícios 

 Atividades 

Variação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Histórica          

Geográfica          

Social          

Estilística          

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A variação histórica e a variação social aparecem em maior número, 

um total de quatro vezes cada uma, as variações geográficas e estilísticas 

apareceram em menor número, três vezes cada. No entanto, há um equilíbrio entre 

os tipos de variação que o material contempla. 

 

Orientações e manual do professor 

Considerando o livro didático como sendo utilizado, em muitos 

casos, como um guia para o trabalho docente, é de grande importância a forma 

como o manual apresenta caminhos e reflexões para o professor. Assim, 

desenvolvemos algumas considerações a partir de duas questões, focando 

principalmente no livro do 6°ano, em que se trabalha com a variação linguística. 

 

a- A coleção apresenta ao professor sugestões de mediações, 

junto aos exercícios e textos?  
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No capítulo “A língua como um conjunto de variedades”, são feitos 

apenas dois comentários destinados ao professor, sendo um deles relacionado ao 

novo acordo ortográfico. O outro comentário, observado na figura abaixo, não se 

configura como sugestão de mediação, mas tem um caráter explicativo quanto a 

terminologia “norma de prestígio urbana”. 

 

Figura 3- Comentário para o professor 

 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015a, p.214 

 

Além disso, o livro possuí um suplemento de orientações para o 

professor, nele há uma seção de sugestões de respostas, comentários e orientações 

para a mediação. No suplemento, as autoras apresentam um quadro de objetivos a 

serem atingidos ao final do capítulo. O alcance desses objetivos seria percebido pelo 

professor, a partir de uma discussão final com a turma. 

 

Figura 5- Orientação do professor Figura  SEQ Figura \* ARABIC 
4- Objetivos 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

 

Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015a, p.471       Fonte: Figueiredo, Balthasar e Goulart, 2015c, p.475 

  

b- São indicadas leituras complementares e/ou um referencial teórico ao 

professor? 

No suplemento para o professor, são apresentados pressupostos 

teórico-metodológicos, estrutura da obra, sugestões para uso da coleção, leituras 

complementares, fichas de avaliações e referências bibliográficas. 

Entre as leituras complementares, no livro do 6° ano, está o texto 

“Nada na língua é por acaso: ciência e senso comum na educação em língua 

materna” de Marcos Bagno, no qual se discutem questões como os preceitos e 

preconceitos da gramática tradicional, erro e a ciência sociolinguística.  

Nas leituras complementares do 8° ano, há um fragmento de texto, 

retirado da Gramática Houaiss da Língua Portuguesa, de José Carlos de Azeredo. O 

excerto fala de variantes como sendo sinônimos, em uma perpectiva tradicional da 

língua, distante da sociolinguística. 

Os livros de 7° e 9° ano não possuem indicação de leitura sobre o 

tema e, o manual do 9° ano não possuí o espaço de leituras complementares 

específicas para o professor da série. 

 

CONCLUSÕES  

A Coleção analisada apresenta uma tentativa de se trabalhar a 

conscientização sociolinguística, entretanto, a iniciativa ainda é frágil e carece de 

maior consistência. Falta aprofundamento e maior atenção ao trabalho com a 
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variação, principalmente, no que se refere às series finais dos ciclos escolares, onde 

o assunto parece ser deixado de lado. A coleção falha ao não debater o assunto nos 

livros de todas as séries, apresentando a sociolinguística apenas ao 6º ano. 

Ainda que careça de melhorias, a coleção chama atenção no 

cuidado quanto aos termos utilizados, mostrando uma preocupação com os estudos 

linguísticos. Com relação as orientações para o professor, a coleção acerta em 

indicar leituras como Marcos Bagno, mas é insuficiente em orientações mais 

próximas aos exercícios e propostas de atividades.  

O material analisado possuí qualidade quanto ao seu embasamento 

teórico-metodológico, entretanto, ao não possibilitar o trabalho em todas as series, 

distancia-se dos objetivos da sociolinguística educacional. 

Esta análise busca mostrar a necessidade de um olhar mais atento 

para o tratamento da variação nas escolas. Reconhecemos a importância dos livros 

didáticos, de modo que não temos a intenção de desqualificá-los, mas sim 

evidenciar as possibilidade de melhorias. 
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