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Resumo: Neste artigo, apresentamos o projeto “Plataforma da Diversidade
Linguística Brasileira”, que visa a organização de um repositório de coleções de
dados falados e escritos do território brasileiro. Essa plataforma está sendo planejada
com uma arquitetura tecnológica e arquivística capaz de não só catalogar e abrigar
coleções de dados e metadados sociolinguísticos e histórico-culturais, mas também
potencializar ou acessar diversas informações para diferentes públicos e estimular
múltiplos sujeitos a cooperar e interoperar. Além disso, visamos ainda evidenciar a
importância desse repositório para fins ligados à Educação, buscando assim contribuir
para um trabalho com o português que promova atenção e respeito à diversidade
linguística e sociocultural.

Palavras-chaves: Heterogeneidade linguística brasileira; Respositório digital;
Educação.

Abstract: In this article, we present the project “Platform of Brazilian Linguistic
Diversity”, which aims to organize a repository of spoken and written data
collections from the Brazilian territory. This platform is being planned with a
technological and archival architecture capable of not only cataloging and housing
collections of sociolinguistic and historical-cultural data and metadata, but also
enhancing or accessing various information for different audiences and encouraging
multiple subjects to cooperate and interoperate. In addition, we also aim to highlight
the importance of this repository for purposes related to Education, thus seeking to
contribute to a work with Portuguese that promotes attention and respect for
linguistic and sociocultural diversity.
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Introdução

No Brasil, há a estimativa de convivência de mais 250 línguas3, entre elas,

língua portuguesa brasileira e suas variedades, línguas indígenas, línguas de imigração,

línguas de sinais (LIBRAS, por exemplo), afro-brasileiras. Há, inclusive, o decreto

brasileiro no. 7.387, de 09 de dezembro de 2010, que instituiu o Inventário Nacional

da Diversidade Linguística (INDL) e ,oficialmente, coloca em proeminência a urgente

necessidade não só de documentação e salvaguarda da heterogeneidade linguística

brasileira, como também sua valorização.

Considerando tais apontamentos, seis pesquisadores4 do GT de

Sociolinguística5 da ANPOLL (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa

em Letras e Linguística) desenharam o Projeto Plataforma da Diversidade

Linguística Brasileira”, apresentado-o ao Centro de Referência do Museu da Língua

Portuguesa6 em agosto de 2021 e, em seguida, à ABRALIN (Associação Brasileira de

Linguística). Assim, neste texto, visamos apresentar sucintamente este projeto –

repositório de coleções de dados falados e escritos do território brasileiro – e sua

importância inclusive para a Educação, buscando, assim, contribuir para um trabalho

com o português que promova atenção e respeito à diversidade linguística e

sociocultural, modos de vida da população brasileira.

Conhecendo o Projeto “Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira”

Tal Plataforma consiste na organização de um repositório on-line de amostras

de fala e escrita (sinalizados ou não) presentes no território brasileiro. Essa plataforma

está sendo planejada para ter uma arquitetura tecnológica e arquivística potente e

plenamente capaz não só de catalogar e abrigar coleções de dados e metadados

sociolinguísticos e histórico-culturais, como também de potencializar o acesso a

informações diversas por diferentes públicos e incentivar múltiplos sujeitos a

cooperarem e interoperarem em prol da contínua atualização, reformulação,

ampliação, curadoria e revitalização desse repositório.

3Consultar, por exemplo: https://pib.socioambiental.org/pt/L%c3%adnguas,
http://portal.iphan.gov.br/indl, http://prodoclin.museudoindio.gov.br/index.php/documentando-
linguas , https://www.museu-goeldi.br/assuntos/colecoes/linguistica .
4 MACHADO VIEIRA, WIEDEMER, FREITAG, BARBOSA, PERES e MOLLICA, 2021.
5 Conferir GT de Sociolinguística em: https://anpoll.org.br/gt/sociolinguistica/
6 Para conhecer o Museu de Língua Portuguesa, acesse:
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/mlp/centro-de-referencia/

https://pib.socioambiental.org/pt/L%c3%adnguas
http://portal.iphan.gov.br/indl
http://prodoclin.museudoindio.gov.br/index.php/documentando-linguas
http://prodoclin.museudoindio.gov.br/index.php/documentando-linguas
https://www.museu-goeldi.br/assuntos/colecoes/linguistica
https://anpoll.org.br/gt/sociolinguistica/
https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/mlp/centro-de-referencia/


Está no horizonte a possibilidade de tal repositório vir a figurar como

referência nacional e internacional, inclusive em espaços museológicos, de

documentação de amostras da memória linguística e cultural do país, empreendida por

(socio)linguistas em interação com pesquisadores de outras áreas da ciência. Além

disso, planeja-se que a plataforma possa ser acessada e aproveitada por futuros

pesquisadores (de qualquer área do saber, como, por exemplo, inteligência artificial,

tradução automática, diplomacia, historiadores entre outros), por educadores,

estudantes, e, enfim, pela sociedade em geral.

Cabe mencionar que temos consciência que já existem bancos de dados

organizados por diferentes pesquisadores no Brasil, esses repositórios poderão

integrar a Plataforma ou serem reportados (por exemplo, um espaço na plataforma

que mencione e cite esses sites/bancos de dados ja organizados). O projeto

“Mapeamento de bancos de dados (socio)linguísticos no Brasil” (MACHADO

VIEIRA, WIEDEMER e BARBOSA, 2021) identificou mais de 25 acervos

espalhados pelos Brasil, a maioria localizados em universidades de capitais de estados

brasileiros (ou próximos a elas) e na região litorânea brasileira, o que evidencia a

necessidade de ampliarmos as amostras linguísticas para que minimimamente

consigamos “mostrar” a nossa diversidade. É relevante destacar que os bancos de

dados já existentes ilustram a vitalidade do patrimônio cultural da língua

portuguesa e dos esforços científicos que lhes deram/dão existência (mesmo em

situações adversas, decorrentes, por exemplo, da escassez de apoio financeiro).

Repositório de línguas, Heterogeneidade linguística e Educação

Um repositório como o aqui apresentado possibilita uma série de ações

ligadas à Educação Linguística, à Educação Patrimonial, e ao ensino de língua,

principalmente se considerarmos um contexto em que se perspectivam

variabilidade, dinamicidade, multimodalidade e multissemioticidade como

propriedades basilares à concepção de língua. Tais perpectivas estão, inclusive,

previstas em orientações oficiais de ensino brasileiro, como a atual Base Nacional

Comum Curricular (BNCC, BRASIL, 2018), um documento de caráter normativo

que define um conjunto de aprendizagens e competências essenciais que todos os

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica

no Brasil. A BNCC orienta em seu texto que as aulas de Língua Portuguesa, nas

escolas brasileiras, devem ser ministradas pensando na variação linguística que



existe em qualquer comunidade linguística, pois assim o estudante poderá entender

que uma língua é marcada por formas diferentes de se falar/escrever.

Ademais, o acesso ao letramento digital também é uma das contribuições de

repositório digital. Um banco de dados on-line pode possibilitar o enriquecimento

cultural, a apropriação de conhecimento científico, além de aliado na construção de

respeito linguístico e de autonomia dos sujeitos envolvidos num processo de

aprendizagem ativa, pois requer/mobiliza a participação (da sociedade científica e

não-científica).

Para além do ensino de língua portuguesa como língua materna, um acervo

de dados com amostras de diferentes falares brasileiros também pode ser utilizado

no ensino-aprendizagem de português como língua não materna (ou português para

estrangeiros, PLE), pois possibilitará o planejamento de aulas e a produção de

materiais didáticos que evidenciem aos estudantes de PLE as características do

português brasileiro e sua ampla variedade. O reconhecimento da diversidade

linguística brasileira deve também estar presentes na formação inicial e continuada

dos professores de português (materna e não materna), pois, como afirmam

Barbosa e Freire (2020, p. 654), professor de língua portuguesa deve, entre outras

ações, “(i) reconhecer e trabalhar, em sala de aula, as características e as

peculiaridades do Português Brasileiro; e (ii) tornar seus alunos mais sensíveis à

diversidade cultural e linguística”.

O recurso a materiais que registrem a heterogeneidade sociocultural e

linguística no Brasil via uma plataforma digital pode promover ainda a inclusão e

justiça sociais. Ao serem explorados em diferentes ações e interações que ocorram

nos mais diversos ambientes de ensino e aprendizagem, os materiais nessa plataforma

poderão desfazer o mito do monolinguismo, preconceitos linguísticos e estereótipos

quanto à comunidade linguística brasileira e, então, promover respeito linguístico. O

acesso a dados autênticos de diferentes regiões brasileiras e suas comunidades de fala

propiciará conhecer os modos de viver e de conceptualizar o mundo e as relações de

pertencimento e de identidade de seus sujeitos.

É, por fim, um caminho para se (re)descobrir o Brasil ou espaços de interação

e de pertencimento que nele estão fertilmente configurados e às vezes ou sequer são

percebidos ou são subrepresentados. É preciso investir em reunir bons dados,

autênticos e representativos da comunidade linguística brasileira, para ensinar

Português perspectivando essa comunidade de milhões de falantes, naturalmente sem



perder de vista que qualquer descrição de língua é sempre feita com base numa

amostra, num recorte, que, queremos, atendam aos princípios FAIR: a padrões de

encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade e reusabilidade.

Considerações finais

Com esse breve texto, apresentamos algumas informações sobre o projeto,

ainda em fase incial “Plataforma da Diversidade Linguística Brasileira”. Temos ainda

muito que caminhar... Compreendemos que um repositório de coleções de dados é

vital não só para contribuir no desenvolvimento sustentável e ético de pesquisas e

descrições (socio)linguísticas sobre as línguas presentes no território brasileiro, mas

também para evidenciar a real diversidade linguística e trazer contribuições voltadas

para Educação Linguística e Patrimonial.

Referências

BARBOSA, J, B,; FREIRE, D. de J. A diversidade linguística no ensino de português
como língua adicional e língua estrangeira. In: Estudos Linguísticos (São Paulo. 1978),
49(2), 2020, p. 651–673. Disponível em: <
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1PJo5FkeOT0J:https://revis
tas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/2714+&cd=3&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 10 out. 2021.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Base Nacional Comum Curricular.
Brasília: MEC/SEF, 2018.

FUTUROS possíveis para dados sociolinguísticos apresentado por Raquel Meister
Ko Freitag, Juliana Bertucci Barbosa, Marcos Luiz Wiedemer, Marcia dos Santos
Machado Vieira [s.l.,s.n], 2021. 1 vídeo (2h 02min). Publicado pelo Festival de
Conhecimento da UFRJ (2021) Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrZxsd5QQns. Acesso em: 23 jul. 2021.

MACHADO VIEIRA, M. dos S.; WIEDEMER, M. L.; FREITAG, R. M. Ko;
BARBOSA, J. B.; PERES, E. P.; MOLLICA, M. C. de M. Plataforma da Diversidade
Linguística Brasileira. Projeto apresentado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa da UFRJ e à Fundação Universitária José Bonifácio, em razão do Edital
BNDES - Chamada Pública para seleção de propostas no âmbito da iniciativa
Resgatando a História No. 01/2021, agosto de 2021.

MACHADO VIEIRA, M. dos S.; WIEDEMER, M. L.; BARBOSA, J. B.
Mapeamento de Bancos de Dados (Socio)linguísticos no Brasil. Projeto desenvolvido
pelo GT de Sociolinguística da ANPOLL e pela Comissão da Área de
Sociolinguística da ABRALIN, junho de 2021.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1PJo5FkeOT0J:https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/2714+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1PJo5FkeOT0J:https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/2714+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1PJo5FkeOT0J:https://revistas.gel.org.br/estudos-linguisticos/article/view/2714+&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br

