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RESUMO 

 

O Presente trabalho busca apresentar a importância da abordagem variacionista (variações 

linguísticas) no livro didático de Português intitulado Porjeto Araribá, pois é através da língua 

que o homem se comunica, expressa-se em diversas situações, como fundamenta os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) logo, pretende-se mostrar como esta abordagem é feita no livro 

de Língua Portuguesa. Devido as várias influencias na formação do Português brasileiro faz-se 

necessário trabalhar esta segunda vertente da língua nas escolas, mostrando as variedades 

regionais e rurais. Para a construção dessa investigação foi realizado um levantamento do 

processo histórico da formação do Português e do Português brasileiro sendo uma pesquisa de 

cunho bibliográfico, qualitativo e documental. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foi o que 

norteou este trabalho, assim como a contribuição de diversos autores que abordam este tema, a 

exemplo de: Marcos Bagno (2007 [1999], 2011,) Teyssier (1982) além de outros autores que 

trazem discussões sobre o tema da variação linguística. 

 

Palavras-chave: Variação Linguistica, Livro Didático; Preconceito Linguistico; Ensino;  
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RESUMEN 

Este trabajo buscó presentar la importancia del enfoque variacionista (variaciones lingüísticas) en el 

libro didáctico de Portugués con el titulo Proyecto Araribá. Es a través del lenguaje que el hombre se 

comunica, se expresa en diversas situaciones, tales como presenta los Parámetros Curriculares 

Nacionales (PCN), se pretende mostrar cómo este se hace ese abordaje en el libro de lengua portuguesa. 

Debido a las múltiples influencias en la formación de Portugués brasileño es necesario trabajar este 

segundo aspecto de la lengua en las escuelas, mostrando las variedades regionales y rurales. Para la 

elaboración de este trabajo fue hecho un levantamiento del proceso histórico de la formación del 

portugués y del portugués brasileño. Los Parámetros Curriculares Nacioneles fue el que norteó este 

trabajo, así como la contribución de diversos autores que abordan este tema, a ejemplo de: Marcos Bagno 

(1999, 2011,) Teyssier (1982) además de otros autores que traen discusiones sobre el tema de la 

variación lingüística. 

 

Palabras-clave: Variación Lingüística; Libro  Didáctico; Preconcepto Lingüístico; Enseño 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar o livro didático na perspectiva variacionista 

tendo como foco verificar de que forma a gramática normativa é abordada nele: se é de forma 

contextualizada, se está relacionada com a realidade do aluno, assim como, averiguar como o 

livro didático aborda a variação linguística.  

Com base na polêmica do livro didático Viver e Aprender, para um mundo melhor, livro 

que defendia “um novo conceito” para o ensino da língua portuguesa, tratava da realidade e da 

linguagem cotidiana dos indivíduos de classe média baixa, em seus conteúdos incluía a frase 

“Nóis pega o peixe”  que foi questionada gerando uma repercussão preconceituosa por parte da 

minoria elitizada, tal fato estimulou a pesquisa aqui apresentada com a intenção de evidenciar 

a importância da abordagem variacionista nos livros didáticos.  

Questionar que português ensinamos e estudamos, é de suma importância, pois, torna-

se claro que língua que falamos não é a mesma a qual escrevemos, assim como trabalhar o uso 

da língua tendo por base a teoria sociolinguística, em especifico a variação linguística, 

proporciona aos alunos o conhecimento das diferentes formas de fala, nas quais o aluno 

apresentará um auto reconhecimento de quando, como, e por que utilizar a língua que circula 

pela sociedade e as valorações que cada uma possui, também perceber os casos de variações 

para que não pratiquem o preconceito linguístico. 

Cabe salientar que é de suma importância apresentar as possibilidades que ocorrem 

dentro da língua e que podem permitir a comunicação, sem que haja a imposição do ensino da 

língua culta como se fosse a única forma de se falar. O ensino de língua portuguesa no Brasil 

tem deixado a desejar em seus resultados, pois os aprendizes não obtêm êxito no quesito da fala 

e muitas vezes também quando se trata da escrita, devido a fatores os quais contribuem para 

este fraco desempenho da educação escolar do país a começar pela fase de alfabetização, que 

resulta no baixo nível de aprendizagem e fatores externos como o pouco empenho das 

administrações municipais para com a organização e estruturação das escolas, e o baixo salário 

que é submetido a classe do professorado da educação pública.  SAVIANI (2008) 

Este trabalho estrutura-se da seguinte forma: 1 Introdução, seguido pelo capitulo 2 

Marco Teórico que consiste no processo histórico da formação da língua portuguesa, que 

abordará as influências de outras línguas que modificaram o latim, fazendo surgir assim as 

línguas românicas, com a intenção de traçar tais influências na formação do Português brasileiro 

(PB), que teve início com a chegada dos portugueses às terras Brasileiras.  
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Ainda neste capítulo buscou-se abordar o conceito de variação linguística e apontar 

algumas dessas variedades dentro do PB, aportando também a questão do preconceito 

linguístico existente no país, devido à rejeição da minoria “elitizada” em relação a essa 

diversidade linguística.     

No capítulo 3 buscou mostrar o livro didático como um mediador e possibilitador da 

transposição didática e que através dele pode-se trabalhar as teorias do que devem ultrapassar 

“os muros” do mundo acadêmico, como também influenciar no processo de ensino e de 

aprendizagem.       

No capítulo 4 trás a Metodologia da Pesquisa. Para a realização deste trabalho, utilizou 

como objeto de pesquisa o livro Araribá Português (1ed) 8ª série, norteando-se através da 

pesquisa bibliográfica, documental que são instrumentos da pesquisa qualitativa. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 PROCESSO HISTÓRICO: DO LATIM AO PORTUGUÊS 

 

O Português é um idioma rico e possui um vasto vocabulário linguístico, que é resultado 

de uma herança deixada por povos que formam a base da linguagem a qual tornou-se materna 

em muitos países. No processo de formação da língua portuguesa houve a influência de muitas 

outras línguas, que durante as invasões e conquistas trouxeram contribuições importantes, seja 

ela cultural ou social, para este processo.  

Em 218 a.C. os romanos invadiram a Península Ibérica, expulsando os cartagineses e 

conquistando o “país” que já era habitado por povos de diferentes línguas. A partir de então, os 

povos que habitavam a península, com exceção dos bascos, tiveram que adotar o latim como 

língua. Os romanos enviaram para as terras ibéricas pessoas que estariam responsáveis pela 

implantação da “língua dos romanos e também de sua cultura, religião, hábitos instituições, 

leis, métodos agrícolas, estilos arquitetônicos, etc.” Cabe ressaltar que a maioria destes povos 

falavam o latim considerado vulgar, que era o latim falado pelas classes inferiores, sem 

escolarização, logo, poucas pessoas tinham acesso ao latim clássico, utilizada pela elite e 

escritores, que segundo Coutinho (1976) (apud Fernandes e Costa, 2014, p. 40) é a língua 

escrita, cuja imagem está perfeitamente configurada nas obras dos escritores latinos. 

Caracteriza-se pelo apuro do vocabulário, pela correção gramatical, pela elegância do estilo.  

Conforme TEYSSIER (1982/2014) em 409 sucede a invasão dos povos germânicos 

(vândalos, suevos e alanos), e logo depois os visigodos. Com essas sucessões de invasões a 

Península Ibérica passa por períodos difíceis que termina com a invasão dos mulçumanos em 

711 a.c. Os povos Germânicos e os Mulçumanos, nunca conseguiram dominar por completo a 

região da Península Ibérica, porém, contribuiu na formação cultural e lexical da Língua 

Portuguesa. O latim foi a língua principal dos povos que habitavam a região peninsular que no 

decorrer das invasões, com o contato com outros povos, sofreu mudanças em sua oralidade. 

Como é sabido a língua se encontra a favor do homem, pois este necessita se comunicar 

no meio em que vive, os povos dominados adotaram o latim vulgar como língua “apagando” 

de forma gradativa a sua língua materna como apresenta BAGNO (2011): 

 

Os povos conquistados pelos romanos na Europa Ocidental acabaram por 

adotar o latim vulgar e por abandonar no espaço de algumas gerações, suas 

línguas ancestrais. Como sempre ocorre quando uma população adota uma 
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nova língua, essa adoção provoca mudanças na língua adotada: o povo que 

fala a língua nova transfere aspectos linguísticos de seu idioma regional para 

a língua nova – hábitos articulatórios (os modos de pronunciar a palavras), 

regras morfossintáticas (a gramática propriamente dita), o léxico (palavras). 

(p. 206) 

 

Este processo ocorrente dá-se o nome de substrato linguístico, que consiste na 

sobreposição da língua dominante sobre a língua dominada, causando assim na maioria das 

vezes o abandono da língua materna, pois, como já citado, há a necessidade de adequação 

linguística para a sobrevivência e comunicação. Além do substrato linguístico há outros 

processos que contribuem para a formação de uma nova língua, não necessariamente levando 

a língua materna a extinguir-se, porém convivendo harmoniosamente junto com a língua 

materna.   

Durante a colonização dos povos, percebe-se que à aprendizagem de uma nova língua 

nunca se dava com grande eficiência, pois, sempre permanecia resquícios da materna. Cada 

povo tinha sua particularidade tanto na cultura quanto na forma de pronuncia das palavras. 

Como exemplifica BAGNO (2011)  

 

[...] O substrato é o solo onde uma planta se enraíza para depois crescer para 

o alto. Assim como as raízes da planta ficam ocultas aos nossos olhos, da 

mesma forma o substrato linguístico, depois que a língua é abandonada por 

seus falantes, fica “enraizado” na língua nova, sem que possamos ter acesso 

direto a ele. (p. 206, Grifo do autor)  

 

Desta maneira, surgiam então os dialetos, que deram origem às novas línguas, as 

chamadas línguas românicas, que “são consideradas uma continuação” do latim e que sofreram 

modificações com o passar do tempo, sendo que estas modificações não se deram de forma 

abrupta. 

Após as invasões dos povos românicos, a Península Ibérica foi invadida pelos povos de 

línguas germânicas, ou seja, houve a invasão dos vândalos, suecos e visigodos. Porém, ao 

contrário dos povos romanos, os germânicos não conseguiram impor a sua língua e com o passar 

das gerações foram “adotando” a língua românica que era falada pelos habitantes da Península.  

As diferentes línguas dos povos germânicos junto com a dos povos românicos resultam 

no processo de superestrato, que consiste, segundo BAGNO (2011), em uma língua de um povo 

conquistador que não impõe a sua e nem influencia decisivamente no destino da língua dos 
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conquistados deixando apenas contribuições lexicais. No quadro abaixo, pode-se observar 

algumas palavras que são de origem germânica e que após o contato linguístico passaram a 

constituir o léxico da língua portuguesa.  

Léxico de origem germânica 

Araruto Bandeira Feltro Lata Sopa 

Arreio Espeto Fralda Lasca Norte 

Anca Estribo Ganso Liso Sul 

Barão Espora Guarda Marco Leste 

Banco Feudo Guerra Rico Oeste 

Fonte BAGNO (2011)   

 

2.2 PROCESSO DE COLONIZAÇÃO  

 

Ao tratar do processo de colonização nas terras americanas, nota-se que o conflito 

estabelecido pelos colonizadores não estava concentrado apenas em ordens de motivação 

econômica, devemos colocar em evidência que esta oposição de interesses entre os nativos e os 

europeus procedeu também por motivos que está relacionado com o processo de aculturação 

ou de imposição de cultura. Devemos aclarar que este conflito embasou-se por consequência 

da visão etnocêntrica dos colonizadores, visão esta que estava camuflada pela religião. 

Para a formação do português brasileiro, não se deu de forma diferente, antes da chegada 

dos portugueses, o Brasil já era habitado por 9 milhões de habitantes que possuía a língua 

indígena como língua oficial. Em “22 de abril de 1500 Pedro Alvares Cabral chega ás costas 

do Brasil, a qual toma posse em nome do Rei D. Manoel de Portugal, porém, a colonização 

iniciou em 1532, com a chegada de quinze capitanias hereditárias” (TEYSSIER, 2014 [1982]. 

p. 62). 

Cabe salientar que, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o “país” já era habitado por 

índios, logo, com a necessidade de mão de obra pesada, importaram da África um grande 

número de escravos. Têm-se então os três pilares que contribuíram para a formação do 

português brasileiro: O índio, o negro e português europeu.  

Após a chegada dos Portugueses, foram trazidos paras as terras até então desconhecidas, 

os jesuítas, com a missão de transformar os povos indígenas que habitavam estas terras em 
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cristãos. Logo então surge a primeira gramática de falares brasileiros cujo objetivo eram ensinar 

a língua tupinambá aos religiosos, assim como ensinar o português aos índios.  

Com base no supracitado e como resultado desta ação, nota-se que a real finalidade da 

criação desta gramática era tão somente a homogeneização da língua, em que a gramática 

funcionaria como um instrumento de normas.  

Cabe salientar que, entre a língua tupinambá havia variações, como ressalta Leite e Callou 

(2002) ao mencionar que em uma passagem presente descrição do cronista Fernão Cardim 

1584, em que apresenta “dialetos distintos do tupinambá que se estendia por uma área 

correspondente aos estados de Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, 

aproximadamente”.  

Segundo Leite e Callau (2002) um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 

com uma população hoje estimada em milhões de habitantes - com índice ainda alto de 

analfabetismo – não poderia apresentar um quando linguístico homogêneo. A diversidade que 

existe em qualquer ponto espelha uma pluralidade cultural e não se pode presumir para a 

expansão do português no Brasil uma forma linguística única.  

Quando os Europeus chegaram ao Brasil, as terras encontradas já eram habitadas por 

povos indígenas, cada qual com sua especificidade linguística. Os portugueses ao 

desembarcarem em Porto Seguro, tiveram o primeiro contato com as línguas tupis, conforme 

Mihialova (2008), estima-se cerca de 1200 povos indígenas com mais de mil falares, logo, fez-

se necessário  adaptação linguística para que houvesse comunicação entre povos habitantes e 

colonizadores, ou seja, ambos tiveram que aprender as línguas em questão, sendo que, as 

populações indígenas foram obrigadas a aprender a língua portuguesa, enquanto os 

colonizadores, visavam apenas o interesse nos recursos naturais, os quais podiam beneficiá-los, 

propiciando a riqueza.  

Para este processo de miscigenação linguística, os colonizadores trouxeram para o 

Brasil, os Jesuítas, com o objetivo de “ensinar” aos povos habitantes, o idioma Português.  

Com este contato linguísticos a língua indígena provocou inferências no português, 

contribuindo assim para a formação do Português Brasileiro (PB). Como segue no quadro 

abaixo, algumas palavras indígenas que fazem parte do PB.  

Palavras Tupinambás 

Aipim, arara, caatinga, caju, capivara, guará, jabuti, jabuticaba, jacaré, tapioca, peteca, 

paçoca, maracá – são palavras tupinambás.  
Fonte: Mihialova (2008) 
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A cana de açúcar foi trazida para o Brasil no século XVI, pelos Portugueses, devido à 

grande fertilidade do solo, propiciando assim, o intenso cultivo cana. O grande 

desenvolvimento da agricultura canavieira em terras Brasileiras, aumentou o consumo do 

produto com um baixo custo. A partir de então com a grande demanda da cana de açúcar, houve 

a necessidade de mão de obra, a qual os índios não estavam aptos para realizar, a exemplo das 

tarefas destinadas às plantações de cana de açúcar assim como a produção do próprio açúcar, 

por conta disso, os negros eram trazidos da África para que pudessem trabalhar nos canaviais 

(Açúcar Itamarati, S/P).  

Como é sabido, além da fertilidade das terras, o Brasil é um país rico em pedras 

preciosas, ouro e especiarias que despertavam o interesse mercantil dos portugueses. “Para os 

serviços de mineração, os dons de garimpos importaram grandes quantidades de minas-jejes 

como escravos falantes de línguas ewé-fon. Acreditava-se que, por ser trazidos de uma região 

aurífera da África, essa seria uma mão de obra especializada” (Mihialova, 2008 p.8)   

Mihialova (2008) em sua discussão apresenta a diversidade de línguas africanas que 

vieram para o Brasil, o autor afirma que os primeiros grupos trazidos da África foram os Bantos, 

que possuía como língua principal o quicongo, quimbundo e o umbundo. 

Este contato linguístico tornou as línguas dos escravos e dos colonizadores mais 

confluentes, e a diversidade linguística que perpassaram pelas regiões do Brasil, deixaram suas 

marcas especificas, provocando alterações na língua portuguesa.  

É importante colocar em evidência que, além da aproximação dos povos, o contato 

linguístico possibilitou de forma consciente ou inconscientemente, segundo Santana e Muller 

(2015, p. 11)  a “entrada/permanência/convivência de novas línguas, costumes e culturas que 

influenciaram numa sociedade em período de construção.”  

2.3 VARIAÇÃO LÍNGUISITA: VARIEDADE LINGUÍSTICA NO BRASIL  

 

A língua portuguesa no Brasil possui uma variedade muito grande, sendo elas regionais, 

faixa etária, classe social, grau de escolaridade, etc. e por conta deste fator variável da língua 

que muitas pessoas sofrem preconceito linguístico. Nas escolas devem ser abordados as “duas 

faces da língua” de maneira que os indivíduos entendam não como certo ou errado e sim como 

adequado e inadequado, que os mesmos tenham capacidade de usar a língua em qualquer 

situação, como expõe os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da língua portuguesa:  

 

O problema de preconceito disseminado na sociedade em ralação às falas 

dialetais deve ser enfrentado, na escola, como parte do objetivo educacional 
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mais amplo de educação para o respeito à diferença. Para isso, e também para 

poder ensinar a Língua Portuguesa, a escola precisa livrar-se de alguns mitos: 

o de que existe uma única forma “certa” de falar – a que se parece com a 

escrita – e o de que a escrita é o espelho da fala -  e, sendo assim, seria preciso 

“consertar” a fala do aluno para evitar que ele escreva errado. Essas duas 

crenças produziram uma prática de mutilação cultural que, além de 

desvalorizar a forma de falar do aluno, tratando sua comunidade como se fosse 

formada por incapazes, denota o desconhecimento de que a escrita de uma 

língua não corresponde inteiramente a nenhum de seus dialetos, por mais 

prestígio  que um deles tenha em um dado momento histórico. (PCN, 1997, 

p.26) 

 

 

É sabido que o Brasil é um país que possui uma vasta variedade linguística, e para 

exemplificar segue no quadro abaixo algumas frutas que são nomeadas de diferentes formas: 

Macaxeira, mandioca ou aipim 

Planta da família das euforbiáceas, tem a 

casca marrom, fibrosa e a polpa branca e 

dura.  

No Sul e Sudeste é conhecido como 

mandioca, Norte e Nordeste é macaxeira 

ou aipim. No Rio de Janeiro você também 

encontra como aipim. 

Bergamota, tangerina ou mexerica, 

ponkan, laranja cravo, mandarina, 

murcote. 

Na região Sul do país, principalmente Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina é 

conhecida como bergamota. Já no Sudeste 

e Nordeste a encontramos como mexerica 

ou tangerina. Em Curitiba, ela já é 

encontrada com outro nome: mimosa. As 

variedades mais conhecidas são a ponkan, 

mexerica, cravo, mandarina e murcote. 

Fruta do conde, ata, pinha 

É conhecida como fruta do conde no Sul e 

Sudeste, no Nordeste do país e Brasília, é 

conhecida como pinha e em alguns 

estados do Nordeste também como ata. 

Acredita-se que o nome "fruta do conde" 

teve origem pelo fato da primeira espécie 

da muda ter sido plantada, na Bahia, pelo 
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governador Diogo Luís de Oliveira, o 

Conde de Miranda.  

Fonte: Mais Equilibrio S/P 

O fator preponderante para essa diversidade linguística no Brasil tem por influencia o 

processo de colonização do país, cada estado, cada região obteve suas especificidades 

linguísticas conforme cada colonizador que chegava a respectiva região.  

Conforme o PCN da Língua Portuguesa, desde a década de 80 vêm-se discutindo o 

ensino de língua nas escolas, com intuito de melhorar a qualidade da educação, pois, os métodos 

adotados têm resultado em fracassos tanto no ensino fundamental quanto no médio, os alunos 

não desenvolvem bem a escrita e nem a oralidade, dificultando assim o uso eficaz da língua, ou 

seja, o aluno por muitas vezes não se expressa ou por não “dominar” a língua materna ou por 

vergonha de se expressar.  

 

O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem 

acesso a informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 

constrói visões de mundo, produz conhecimento. (PCN, 1997, p.21) 

 

 

As variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação, 

então é compressível que seus falantes façam “reajustes” de acordo com suas necessidades 

comunicativas. Quando tratamos as variações como erro, incorremos no preconceito linguístico 

que associa, erroneamente, a língua ao status.  

Parece haver cada vez mais, nos dias de hoje, uma forte tendência a lutar 

contra as mais variadas formas de preconceito, a mostrar que eles não têm 

nenhum fundamento racional, nenhuma justificativa, e que são apenas o 

resultado da ignorância, ou intolerância ou da manipulação ideológica. 

Infelizmente, porém, essa tendente não tem atingido um tipo de 

preconceito muito comum na sociedade brasileira: o preconceito 

linguístico. Muito pelo contrário, o que vemos é esse preconceito ser 

alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas 

de jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é 

“certo” e o que é “errado”, sem falar, é claro nos instrumentos tradicionais 

da língua: a gramática normativa e os livros didáticos. (BAGNO, 2007. p 

) 

 

O preconceito linguístico no Brasil concentra-se em pessoas de classes mais baixas, de 

diferentes sotaques e das zonas rurais. Como no Brasil a educação não é de fácil acesso a todas 

as pessoas, apenas uma parcela da população possui acesso ao estudo da língua “correta”, 

enquanto a outra é considerada “sem língua”, já que a língua-padrão não engloba as variações, 
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gírias, que representam o modo como essas pessoas falam. É importante perceber que a língua 

que falamos não é a mesma que escrevemos, portanto ninguém fala errado. 

Quando falamos em preconceito linguístico, não estamos propondo que os falantes 

excisem a gramática, mas que considerem as duas modalidades do idioma: oral e escrita, assim 

como a existência de uma língua culta e de uma língua coloquial. Dizer que alguém “fala 

errado” desconsidera diversos fatores extralinguísticos, como variações existentes em cada 

comunidade, cara região, e cada contexto cultural. 

O indivíduo ao começar a sua carreira estudantil, possui o domínio da oralidade, porém 

é necessário que haja o conhecimento das variedades linguísticas, para que a língua falada não 

seja desprestigiada e que na escrita não resulte em muitas dificuldades, conforme Luft (1994, 

p. 21) “um ensino gramaticalista abafa justamente os talentos naturais, incute insegurança na 

linguagem, gera aversão ao estudo do idioma, medo à expressão livre e autêntica de si mesmo.”  

Com um conhecimento linguístico ampliado, o indivíduo pode se comunicar em 

diferentes contextos, e a partir de então sua inserção na sociedade é mais completa.  Através da 

Sociolinguística, o professor do ensino básico poderá ter uma visão mais democrática de como 

ensinar a língua na sala de aula, pois conscientizará o indivíduo das diversidades linguísticas 

existentes em sua língua materna, o indivíduo saberá quando e como utilizar a língua, pois desta 

maneira entenderá o funcionamento da língua, também diminuirá o preconceito em relação a 

língua informal ou “errada” Segundo Luft 1994:  

 
Todas as variedades da língua são valores positivos. Não será negando-as, 

perseguindo-as, humilhando quem as usa, que se fará um trabalho 

produtivo no ensino. Nem se mudarão em nada esses usos de níveis 

culturalmente inferiores, como alguns equivocadamente pensam. Cada 

falante fala como sabe e consegue falar, não como ele ou outros desejariam 

que falasse. (LUFT, 1994, p. 69) 

 

 

Deste modo, percebemos que dentro de uma única língua há variações e que estas 

variações decorrem de fatores sociais, culturais e que devem ser levados em consideração, pois 

os falantes de uma mesma língua segundo Calvet, (2002) podem ser plurilíngues, devido a estas 

variações existentes na língua.   

Devemos reconhecer e valorizar as variações existentes dentro da língua e dentro da sala 

de aula, pois, quando aceitamos a variabilidade da língua evitamos o preconceito linguístico, 

ajudamos no desenvolvimento do aluno, para que não recuse a língua materna.  
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Partindo do pressuposto que a língua é heterogênea, percebemos que o livro didático é 

o instrumento pedagógico mais usado, e que através dele podemos realizar a ponte entre a 

heterogeneidade da língua e os indivíduos que as utilizam.  
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3 O LIVRO DIDÁTICO 

 

É sabido que o ensino de língua tem sido discutido desde muito tempo no Brasil, e que 

têm gerado mudanças conceituais e metodológicas, porém, essas mudanças não vêm 

apresentando bons resultados. O processo de alfabetização tanto no ensino quanto na 

aprendizagem tem apresentado insatisfações e fracasso. Conforme Sorares (2004): 

 

[...] Atualmente, parece que de novo estamos enfrentando um desses 

momentos de mudança – é o que prenuncia o questionamento a que vêm 

sendo submetidos os quadros conceituais e as práticas deles decorrentes 

que prevaleceram na área da alfabetização nas últimas três décadas: 

pesquisas que têm identificado problemas nos processos e resultados da 

alfabetização de crianças no contexto escolar, insatisfações e inseguranças 

entre alfabetizadores, perplexidade do poder público e da população diante 

da persistência do fracasso da escola em alfabetizar, evidenciada por 

avaliações nacionais e estaduais, vêm provocando críticas e motivando 

propostas de reexame das teorias e práticas atuais de alfabetização. 

(SOARES, 2004, p.96)  

 

Partindo do pressuposto que o processo de ensino e aprendizagem na alfabetização 

apresenta falhas, sejam elas por motivos internos ou externos a comunidade escolar, em meio 

a muitas reformulações no âmbito educacional, pode-se perceber que existem muitos fatores 

que contribuem para o “fracasso” nesse processo da alfabetização, sendo que, um dos maiores 

e mais preocupantes é o grande número de falantes (considerados analfabetos) do PB que não 

tem o domínio da língua materna, seja na oralidade ou na escrita, pressupõe-se com base nesta 

análise, que devido a “imposição” da norma culta nas escolas, os indivíduos apresentam 

dificuldades no desenvolver do seu próprio conhecimento, e a partir de tal problemática, 

percebe-se também que a transposição didática não é aplicada de maneira eficaz, pois, torna-se 

inviável relacionar e correlacionar as teorias com as práticas.  

A transposição didática é um “meio” de transmissão do saber cientifico para o saber 

escolar. Conforme Polidoro e Stigar (s/a) a distância entre o saber científico e o saber ensinado 

não representa, neste caso, uma hierarquia de saberes, mas uma transformação de saberes que 

ocorre nas diferentes práticas sociais, em função da diversidade dos gêneros discursivos e dos 

interlocutores aí envolvidos.  

No ensino da língua portuguesa torna-se evidente que muito pouco do saber cientifico 

têm sido aplicados nas escolas, pois, particularizam e dão mais importância para a gramática 

normativa. As linguagens oral e escrita devem ser priorizadas da mesma maneira, assim como 

devem ser ajustadas para que estes aprendizes tenham condições de compreender, “as condições 

em que se ensina e que se aprende.” 
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O livro didático é um instrumento que permite a transposição didática, pois este, 

influenciará no processo de ensino-aprendizagem do indivíduo e em sua formação permitindo-

lhe a capacidade de construí e descobrir conhecimento. De acordo com Polidoro e Stigar (s/a): 

 

O papel do livro didático é propiciar um bom trabalho pedagógico quanto 

à linguagem científica adequada à faixa etária do educando; às atividades 

integradas aos conteúdos, para o desenvolvimento de diversas 

competências; à problematização de questões a estudar e pesquisar, 

adequadas à capacidade cognitiva dos alunos e aos conceitos a construir, 

por meio de interlocução, observação, investigação, análise, síntese e 

avaliação. O livro didático tem papel significativo na dinâmica escolar, 

como suporte do processo de aprendizagem e referencial para as atividades 

extraclasse. Como instrumento de reflexão, o livro didático deve incentivar 

professores e alunos a argumentar, interagir, participar, contribuir, 

respeitar e investir no desenvolvimento das próprias competências pessoais 

e profissionais, procurando se emancipar em face da realidade estabelecida 

e, com isso, construir um senso crítico a fim de superar a fragmentação do 

conhecimento e a alienação. (POLIDORO; STIGAR (s/a. p. 157) 

 

O livro didático propõe muitas vezes, atividades que são descontextualizadas, não 

permitindo o processo de interação entre o livro e o aluno, resultando assim em um processo de 

decodificação, formando seres que são incapazes de criar opiniões, interagir, não 

desenvolvendo a competência comunicativa.  
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4 METODOLOGIA  

 

Este trabalho tem por base a pesquisa qualitativa, por ser um estudo cientifico que busca 

fazer uma “análise” mais aprofundada de determinados fatos, sejam eles de aspectos culturais 

ou outros. Como afirma Minayo (2001) (apud Gerhardt; Silveira, 2009, p. 32) “a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes o que corresponder a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.”  

Desta maneira, diferentemente da pesquisa quantitativa, a pesquisa qualitativa, buscará 

por meios de instrumentos (a pesquisa documental e bibliográfica), descobrir o porquê das 

coisas, podendo-se valer de diferentes abordagens e visões que partem de um único objeto de 

estudo. Minayo e Minayo-Gómez 2003, p.118 (apud Gerhardt; Silveira 2009, p. 23) aponta três 

considerações importantes 

 

1) Não há nenhum método melhor do que o outro, o método, “caminho do 

pensamento”, ou seja, o bom método será sempre aquele capaz de conduzir 

o investigador a alcançar as respostas para suas perguntas, ou dizendo de 

outra forma, a desenvolver seu objeto, explicálo ou compreendê-lo, 

dependendo de sua proposta (adequação do método ao problema de 

pesquisa); 2) Os números (uma das formas explicativas da realidade) são 

uma linguagem, assim como as categorias empíricas na abordagem 

qualitativa o são e cada abordagem pode ter seu espaço específico e 

adequado; 3) Entendendo que a questão central da cientificidade de cada 

uma delas é de outra ordem [...] a qualidade, tanto quantitativa quanto 

qualitativa depende da pertinência, relevância e uso adequado de todos os 

instrumentos. 

 

A pesquisa documental, que é aquela caracterizada pelo estudo de documentos que ainda 

não receberam algum tipo de atenção, além da pesquisa bibliográfica, que consiste segundo Gil 

(2008) no desenvolvimento da pesquisa com base em materiais que já são elaborados, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.  

Conforme Oliveira (2007) (apud Cechinel et al 2016) a pesquisa documental 

caracteriza-se pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum 

tratamento científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, 

gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação.”   

 

4.1 ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE  
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Para a constituição desta pesquisa, realizou-se uma pesquisa em artigos e livros, com 

intuito de mapear o surgimento do português e do português brasileiro para que a partir das 

informações coletadas mostrar o porquê da importância da abordagem das variações 

linguísticas nos livros didáticos. A proposta deste trabalho é a de analisar o livro didático de 

língua portuguesa, intitulado Araribá Português, pois o livro didático é considerado um 

importante instrumento que possui uma grande influência e contribui para a prática pedagógica, 

sendo uma grande determinante que o professor se norteia do que ensinar e como ensinar.  

Fundamentando-se em pesquisas já realizadas sobre os livros didáticos e baseando-se 

em autores que abordam a temática Variação linguística, buscou-se fazer a eleição de textos e 

atividades de base gramatical, em seguida realizar a análise.  

 

4.2 INSTRUMENTOS PARA ANÁLISE   

 

Para a concretização da pesquisa, fez-se necessário a elaboração de um questionário, o 

qual serviu de guia para a realização da análise composto a partir de alguns critérios para seleção 

do livro do PNLD, que buscou-se aportar os seguintes aspectos: 

 

 As ilustrações são contextualizadas ou são somente vistas como uma forma de deixar o 

livro mais bonito sem correlaciona-las com o texto verbal? 

  O tratamento didático que se dá para cada eixo de ensino. 

  Proposta de ensino da gramática e da ortografia.   

  Distribuição dos campos da língua portuguesa escolar (Produção e interpretação de 

textos, gêneros textuais, verbos, adjetivos, variação linguística, etc.)  

 Tipos de exercícios: permitem aos alunos expor sua opinião? São exercícios de 

decodificação? Estimula aos alunos a pensar sobre a funcionalidades de tal conteúdo?  

 Incentivo a interação professor-aluno ou aluno-aluno nas atividades? 

 Como se dá a abordagem da variação linguística?  
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5 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁITICO 

 

 O objeto de estudo intitulado Projeto Araribá Português é uma obra coletiva, concebia, 

desenvolvida e produzida pela Editora Moderna, destinada para alunos da 8ª série do ensino 

fundamental I. A 1 edição foi publicada em 2006 

O livro Araribá Português está dividido em oito unidades que estão distribuídas da 

seguinte maneira: Produção e interpretação de textos, elementos gramaticais, gêneros textuais, 

alguns temas da atualidade, teoria e prática, para cada ponto abordado, como pode-se perceber 

no anexo 1.  

Para o dar início às atividades e as leituras, os autores do livro apresentam uma imagem 

seguidas de questionamentos, com um levantamento de conhecimentos prévios dos alunos 

muito superficial, em algumas, voltadas apenas para as imagens, sem permitir que os alunos 

correlacionem tais informações com o seu conhecimento de mundo. 

Aborda nos “conhecimentos prévios” uma diversidade de assuntos que envolvem: 

gêneros textuais: Charge e crônica, temas da historicidade: a cultura primitiva. Como 

podemos perceber nas questões  1, 2, 4 e 5, focadas apenas na parte histórica, sem incitar aos 
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alunos perceberem quais as possíveis características de uma charge. 

 

Para dar sequencias às atividades há a presença de outros textos, atividades que 

envolvem diversos temas, em que cada um deles será abordado um conteúdo gramatical.  

O material didático proposto pelo livro, segue de acordo a idade que é proposta pelo 

livro, assim como a linguagem na qual é escrita todas as atividades, fator que possibilita 

facilmente a compreensão do aluno quanto ao objetivo das perguntas.    

As ilustrações que aparecem no livro, em sua maioria, vêm introduzida dentro de textos, 

para ilustrar os mesmos, outras são utilizadas para fins descritivos, em que os alunos terão que 

descrever através de um relato a imagem, como pode-se perceber na imagem abaixo, por sua 

vez a imagem aparece “solta”, ou seja, sem nenhum elemento que remeta a cultura da festa 

bumba-meu-boi, apenas na página 11, que aparece o termo Boi-bumbá em um glossário. 
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As imagens que são relacionadas com o “texto” verbal, são as charges, que vêm 

implementadas para a realização das atividades, porém sem apresentar nenhuma introdução que 

fale do tema abordado pela charge.  

Conforme o supracitado, não há um levantamento de conhecimentos prévios bem 

estruturado que antecedam as lições como mostra nas páginas, assim como nas atividades, 

algumas imagens aparecem descontextualizadas. 
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O livro propõe um ensino da gramática contextualizada, pois, trabalham os termos 

gramaticais consoantes aos textos que são aplicados, como mostra o texto na página 23, em que 

utilizam tirinhas para trabalhar os elementos gramaticais e trechos de alguns textos.  

 

O livro apresenta tabelas/quadros explicativos/conceituais sobre alguns termos 

gramaticais, pequenas biografias sobre autores trabalhados, glossários. 

Os temas que são predestinados para o ano/série são abordados no decorrer das 

unidades, porém não há uma retomada de algum tema (gramatical) nas unidades seguintes.   
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O livro não apresenta maior ênfase a nenhum tema de cunho gramatical, todos são 

abalroados no mesmo nível de atenção em um respectivo capitulo. Algumas questões das 

atividades propostas pelo livro, em partes são diligências decodificadoras, outras permitem aos 

alunos a interação entre texto/leitor, consentindo a inserção dos leitores no texto, através dos 

seus conhecimentos de mundo. 

 

Os conteúdos e as atividades não propõem muitas possibilidades de interação entre 

professor-aluno e aluno-aluno, mas como se sabe muitas vezes dependerá da didática e da 

concepção de ensino e aprendizagem sancionada pelo professor. 



30 
 

O livro não apresenta um conceito do que seria: Norma Culta, Linguagem informal 

(termos utilizados no material didático), variação linguística, apenas utiliza os termos para 

realização de atividades gramaticais, como mostra na questão 2, da página 118.  

 

 

As palavras que possibilitam um “trabalho” sobre a variação linguística regional no 

Brasil, parecem apenas como um glossário, como percebe-se na imagem a seguir. 
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 Neste caso, a palavra XEPA, que é um termo especifico da região de São Paulo, que é 

segundo o livro a sobra de alimento não vendido ao termino de feira ou mercado, recolhido ou 

pechinchado por consumidores, em outras regiões são conhecidas como fim de feira. Porém a 

palavra xepa apresenta outros significados, como por exemplo:  comida de quartel. Como 

sabemos, o Brasil é um país plurilinguístico, ou seja, possui diferentes formas de fala, é possível 

perceber que essa realidade brasileira não é abordada nos livros de língua portuguesa, pois, esta 

realidade é abonada por muitos, inclusive pelo ministério da educação, como podemos perceber 

na fala de Alexandre Garcia:  

 

A educação liberta e torna a vida melhor porque nos livra da ignorância 

que é essa condenação a uma vida difícil, quem for nivelado por baixo terá 

a vida nivelada por baixo, pois ironicamente, esse livro se chama por uma 

vida melhor, se fosse apenas uma polêmica linguística tudo bem, mas faz 

parte do curriculum de meio milhão de alunos e é abonado pelo ministério 

da educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

6 RESULTADOS  

 

Com base na análise realizada, verificou-se que, o livro didático não apresentou nenhum 

tratamento, seja ele superficial ou aprofundado, para a variação linguística. Algumas atividades 

são descontextualizadas e não propõe um levantamento de conhecimento prévios, assim como, 

as questões das atividades não permitem aos alunos inserirem os seus conhecimentos de mundo, 

tornando-se de base decodificadora.  

O tratamento da variação linguística limita-se apenas a termos lexicais/ fenômenos 

gramaticais, neste caso, as atividades estão voltadas para o uso da próclise, ocorrendo então, a 

transcrição do informal para o formal.  

 Com base no exposto e nos teóricos estudados, nota-se que “nenhum” livro didático ou 

quase nenhum aportará de forma minuciosa o tema da variação linguística e que o pouco que é 

abordado é extremamente limitado. Através da análise percebeu-se que há uma certa 

desconsideração para as variedades em gerais seja ela de cunho regional ou rural, pois a 

linguagem padrão é considerada única para tanto para fala quando para a escrita.   

 As atividades propostas devem apresentar textos autênticos que tenham como objetivo 

promover conhecimento e reconhecimento das regras, possibilitando assim o contato com a 

diversidade linguística e a partir de então trabalhar o léxico focos específicos para a “variedade” 

padrão.  
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7 CONCLUSÃO  

 

O Brasil é um país que possui uma grande variedade linguística, seja de ordem: social, 

geográfica, histórica, da faixa etária, e que estas variedades devem ser tratadas não como algo 

abstrato que não fizesse parte de realidade população brasileira, porém, como um meio que 

possibilita a comunicação entre os diversos falantes de uma mesma língua.  

A escola e as metodologias utilizadas para o ensino da língua portuguesa têm como 

objetivo promover e impor o monolinguismo causando implicações no ensino e aprendizagem 

da língua portuguesa e como sabemos, essa imposição resulta em uma série de preconceitos, 

como também o desprezo pela diversidade e variabilidade da língua.  

Conforme Bagno (2007 [1999]) que um dos problemas que é encontrado nos livros 

didáticos de língua portuguesa é o tratamento da variação, que é exibido como um sinônimo de 

variedades regionais, rurais ou de pessoas que não possui um grau de escolarização, expõem 

como se os falares urbanizados e escolarizados fossem as formas únicas e mais corretas de falar.   

As práticas de ensino da língua portuguesa variam de acordo a concepção do ensino de 

língua que é construída por cada professor. É de suma importância que os educadores não 

disseminem os discursos que o português é um idioma difícil. É sabido que a língua escrita não 

é a mesma falada, cabe ao professor realizar um acompanhamento do desenvolvimento do aluno 

tanto na escrita quanto na fala, para que este possa compreender o processo que ocorre dentro 

da língua.  

Para que o ensino do português ocorra de modo eficaz, os docentes devem expandir o 

seu conhecimento a respeito da língua por meio da formação continuada, selecionar materiais 

didáticos que através da língua proporcione uma forma de aprendizado, como por exemplo: a 

fonética e a fonologia dos sons para que os mesmos compreendam a diferença entre a pronuncia 

das palavras em outras regiões.  Não se deve reconhecer a língua como um instrumento 

homogêneo e desprezar o sujeito que a utiliza, pois na língua há possibilidades de mudança.  

Cabe salientar que a língua é um elemento vivo, pois está em constante mudança, desta 

maneira, esse processo de mudança torna o tema proposto amplo, comportando outras 

possibilidades de análises.  
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