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EMENTA 

 

A teoria da variação linguística, estudo de questões teóricas e metodológicas vinculadas 

à relação língua e sociedade. Variação linguística e o ensino de inglês e espanhol. Visão 

geral da variedade sociolinguística do espanhol nos países hispânicos e do inglês nos 

países anglo-saxônicos, enfatizando a diversidade existente dentro da necessária unidade 

que sustenta a língua. Áreas geográficas que unem determinadas regiões da América e 

Espanha por suas semelhanças na língua, sejam fonéticas, léxicas ou morfossintáticas. 

Conceitos básicos que auxiliam no entendimento geral da disciplina como, a diferença 

entre dialeto e língua, noção de prestígio, de modelo, inovação e conservadorismo, 

variação, variedade e variáveis influenciadoras no ato da fala. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

• Apresentar uma visão geral da unidade e diversidade existente nas línguas 

espanhola e inglesa, vinculadas à sociedade. 

  

Específicos 

• Compreender como a variação constrói e é construída pela identidade e cultura; 

• Perceber a variação em todos os níveis de linguagem e aplicá-los de acordo com 

o contexto social; 

• Relacionar a língua com a cultura e seus processos de interação e função 

ideacional e interpessoal; 

• Compreender os processos teóricos da variação linguística. 

• Apresentar e discutir as principais teorias da sociolingüística variacionista e 

dialetologia. 

• Destacar as principais áreas geográficas do espanhol e do inglês. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

UNIDADE 1 – Língua, cultura e sociedade 

a. Relação entre língua, cultura e sociedade; 

b. Diversidade linguística; 

c. Preconceito linguístico; 

 



UNIDADE 2 – Conceitos Básicos da Teoria da Variação 

a. Regra variável (variável-variantes, variação); 

b. Diferença entre língua e dialeto; 

c. Conceitos de Língua Padrão, Inovação e Conservadorismo; 

d. Mudança linguística;  

 

UNIDADE 3 – A Sociolinguística 

a. A língua antes da Sociolinguística Variacionista; 

b. A sociolinguística Laboviana; 

c. Novas perspectivas de abordagem da variação. 

 

UNIDADE 4 – A Dialetologia 

a. Conceitos básicos inerentes à Teoria da Dialetologia; 

b. Objeto de estudo e objetivo da Dialetologia e o conceito de dialeto sob o viés 

dessa teoria; 

c. A Dialetologia Tradicional; 

d. Aplicação da teoria da variação ao pronome de segunda pessoa do singular, vos, 

em países hispânicos. 

 

UNIDADE 5 – Condicionamentos para variação 

a. Condicionamentos linguísticos 

b. Condicionamentos extralinguísticos (sociais e cognitivos) 

 

UNIDADE 6 - Variedades de la Lengua 

a. Variação diatópica; 

b. Variação diastrática; 

c. Variação diacrônica; 

d. Variação diafásica. 

UNIDADE 7 – A Geolinguística e as áreas Geográficas do Inglês e do Espanhol 

a. A Geolinguística; 

b. A Geografía Linguística 

c. Áreas Geográficas do Espanhol; 

d. Diferentes classificações dialetais da língua espanhola; 

e. Atlas linguísticos na América hispânica; 

 

UNIDADE 8 – Variantes Linguísticas 

a. Variantes fonéticas, morfossintáticas e léxicas do espanhol; 

b. Variantes fonéticas, morfossintáticas e léxicas do inglês. 

 

 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 

A apresentação dos conteúdos dar-se-á mediante introdução teórica sobre os conceitos, 

seguida de discussão sobre a temática, com o apoio de textos que apresentem a aplicação 

prática do conceito ao ensino de língua. Os textos serão discutidos no ambiente de ensino 

e as discussões geram frutos para o desenvolvimento dos planos de trabalho e artigos. 

Novas tecnologias interacionistas digitais de comunicação virtual, assíncrona e em tempo 

real serão, igualmente, usadas e apropriadas sempre que possível.  

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[ X ] Vídeos/DVDs 

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[ X ] Equipamento de Som 

[ X ] Laboratório 

 

 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, considerando os seguintes 

aspectos: 

•  Discussão/Interação no ambiente de ensino; 

• Apresentação do conteúdo presente Artigo; 

• Elaboração de Unidade Didática pautada nas diversidades linguísticas. 
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