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RESUMO 

Introdução: Este trabalho apresenta um estudo na área de Sociolinguística, especificamente a 

diversidade linguística como marca do pluralismo cultural de um povo. Embora cada povo fale 

uma língua ou idioma específico e até haja línguas faladas por muitos povos, o uso real da 

língua não é o mesmo para todos os seus falantes. Em cada comunidade de fala de uma língua, 

convivem dialetos, variantes, falares, calões, que expressam as características étnicas, sociais, 

geográficas e situacionais dos grupos que falam essa língua, em um determinado lugar e em um 

determinado tempo. Objetivo: Analisar a diversidade linguística como marca do pluralismo 

cultural de um povo. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com consultas em 

livros, artigos científicos e sites da Internet que tratam do assunto. Resultados e discussão: Os 

resultados mostram que a língua é um dos elementos que constituem a identidade de um povo, 

é expressão da cultura, dos valores, dos saberes de cada indivíduo e de cada grupo e o professor, 

na escola, não deve e não pode ignorar essas variantes e o que elas representam para cada povo 

que fala determinada língua. Considerações finais: Esta pesquisa conseguiu atingir os 

objetivos a que se propôs e pode ser entendida como um ponto de partida para outros 

pesquisadores que desejem aprofundar-se no assunto e fica à escola o recado de que não pode 
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ignorar as variantes linguísticas em cada idioma e que essas variantes precisam ser respeitadas, 

porque representam as marcas do pluralismo cultural do(s)  povo(s) que a fala(m). 
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