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RESUMO 

 

No Brasil, país de grande extensão territorial e que sofreu várias influências oriundas 
dos imigrantes que aqui viveram e chegam até hoje, é incoerente o exercício do 
complexo de inferioridade sentido por alguns que julgam não saberem fazer um 
correto uso da língua, assim como o preconceito que muitos têm para com as 
variantes regionais. O tema abordado é sobre a variação linguística presente na 
nossa Língua Portuguesa, e existem distintos tipos de variantes, que ocorrem com o 
decorrer da linguagem, etapas e faixa etárias. Alguns fatores que influenciam 
seriam: fatores culturais, sociais ou históricos, são eles que constituem as variações 
linguísticas. Nesse contexto, iremos ressaltar como objetivo os elementos 
argumentativos que influenciam na fala, constituindo então essas variedades no 
texto. Usar diferentes formas da língua não pode gerar desrespeito. No entanto, 
muitas vezes, durante o ensino da língua materna, essas diferenças são 
desprezadas e consideradas um desvio da norma padrão. O objetivo desse trabalho 
foi esclarecer as diversas variedades linguísticas presente no Brasil e com isso 
esclarecer a existência errônea do preconceito linguístico. Teve também como o 
esclarecimento o preconceito linguístico, que é uma temática de grande relevância 
para ser abordado pelos professores com seus alunos para que eles compreendam e 
valorizem as variações linguísticas como parte de nossa cultura, enfatizando as 
ideias de Marcos Bagno para cessar com esse preconceito na sociedade. Foram 
realizadas pesquisas a partir de livros e também na internet. Esse estudo das 
variações linguísticas na sociedade brasileira teve como uma metodologia qualitativa 
e descritiva. Os objetivos propostos foram esclarecidos de forma clara e objetiva. 
Devemos ter a compreensão de que não podemos dizer que um falante da Língua 
Portuguesa fale de forma errada, existe apenas aquele que não domina a norma 
culta da língua. Teve como principais autores: Marcos Bagno e Ferdinand Saussure.  
 

Palavras-chave: Variação linguística; linguagem; preconceito; língua; norma culta. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, a country of great territorial extension, which has suffered several 

influences from immigrants who have lived here and come here until today, it is 

incoherent the exercise of the inferiority complex felt by some who think they do not 

know how to make a correct use of the language, as well as the prejudice that many 

have against the regional variants. The theme addressed is about the linguistic 

variation present in our Portuguese Language, and there are different types of 

variants, which occur over the course of the language, stages and age groups. Some 

factors that influence this would be: cultural, social or historical factors, it is they that 

constitute the linguistic variations. In this context, we will emphasize as an objective 

the argumentative elements that influence speech, thus constituting these varieties in 

the text. Using different forms of language cannot generate disrespect. However, 

often during mother-tongue teaching, these differences are neglected and considered 

a deviation from the standard norm. The objective of this work was to clarify the 

various linguistic varieties present in Brazil and thus clarify the erroneous existence 

of linguistic prejudice. It also had as clarification the linguistic prejudice, which is a 

topic of great relevance to be approached by the teachers with their students so that 

they understand and value the linguistic variations as part of our culture, emphasizing 

the ideas of Marcos Bagno to cease with this prejudice in society. Research was 

done from books and also on the internet. This study of linguistic variations in 

Brazilian society had as a qualitative and descriptive methodology. The proposed 

objectives were clarified in a clear and objective manner. We must have the 

understanding that we can not say that a speaker of the Portuguese language 

speaks the wrong way, there is only one who does not master the cultured norm of 

the language. It had as main authors: Marcos Bagno and Ferdinand Saussure. 
 

 

 

Key-words: Linguistic variation; language; prejudice; standard norm.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

É notório que a variação linguística tem por sua vez uma diversificação de 

vocabulários, pronúncia, morfologia e sintaxe. A sua existência ocorre pelos simples 

fatores, tais como: variação linguística, o sexo, a idade, classe social, escolaridade 

do falante ali inserido. Constata-se que existem três tipos de variações: Diafásicas 

que representam as variações em função do contexto comunicativo, Diatópicas que 

representa as variações regionais e a Diastráticas que são variações que ocorrem 

por convivência em um determinado grupo social. Devem-se compreender melhor as 

variações linguísticas para que não exista o preconceito linguístico e haja respeito 

pelo falar de cada indivíduo. 

O presente trabalho justifica-se em demonstrar a variação linguística no 

ensino da língua portuguesa e destacar o leque de diferentes formas do uso da 

língua existentes no Brasil que precisam ser conhecidas e respeitadas. Sendo 

assim, o professor, a escola e a sociedade em geral devem aceitar o ensino da 

língua a partir de uma visão, sem discriminação, de que não existe certo ou errado 

em se tratando de língua, e sim situações em que uma ou outra variedade é mais 

aceita, porém levando em consideração que a negação de uma variedade em lugar 

de outra contribui para espalhar o preconceito linguístico tão presente em nossa 

sociedade. 

O fenômeno da variação linguística fez-se presente em todo o momento da 

formação e estruturação de nossa língua, até aos dias atuais. Observa-se que a 

língua portuguesa não é homogênea e deve ser entendida pelo o que caracteriza o 

homem, uma região e assim mostrar a diversidade que ela pode ter, porém não é 

isso que ocorre. É comum a variante linguística ser considerada errônea. 

As variações linguísticas apresentadas por uma determinada pessoa ou 

região devem ser consideradas errôneas, assim acentuando uma discriminação 

quando não é empregada de forma habitual? 

Este trabalho tem como objetivo geral, identificar que em um país de grande 

extensão e vários imigrantes, ocorrem variações linguísticas que precisam ser 

respeitadas. Apesar de que a língua vem sofrendo transformação ao longo dos 

tempos, até os dias de hoje sofrem algumas alterações. E como objetivos 

específicos conceituar e definir, investigar as variedades linguísticas regionais e 
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abordar a consciência crítica a respeito da necessidade de combater o preconceito 

linguístico.  

Para a realização desse estudo, será necessária a realização de leitura de 

obras referentes ao tema, tais como: Gramatica da Língua Portuguesa de Celso 

Cunha, Manual de Linguística de Mario Eduardo Martelotta, Elementos de 

Linguística Geral de Martinet e Curso de Linguística Geral Ferdinand Saussure, 

Preconceito Linguístico de Marcos Bagno e Fernanda Mussalin e Anna Christina 

Bentes, Introdução à Linguística: Domínios e Fronteiras, volumes 1 e 2. Também 

serão consultados sites e vídeos que façam abordagem sobre o tema.  

O ensino da Língua Portuguesa existente no Brasil, precisa reconhecer e 

respeitar as diferenças regionais. Sendo assim, essa pesquisa terá como parte três 

capítulos para abordagem do tema. São eles: capítulo1- Definir e conceituar as 

variedades linguísticas regionais, capítulo 2- investigar os diferentes exemplos de 

variedades do uso da língua, capítulo 3- abordar a consciência crítica a respeito da 

necessidade de combater o preconceito linguístico, a fim de que possam contribuir 

para análise e conscientização de que a evolução da língua vem desde sempre, e 

tudo indica que irá continuar, levando junto às variações recebidas. 
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2. OBSTÁCULOS SURGIDOS NA COMUNICAÇÃO DEVIDO AS VARIANTES 

REGIONAIS 

 

A língua é transmitida através dos tempos, sofrendo alterações no seu falar e 

na escrita, como observamos na exemplificação a forma de tratamento que se usava 

para Reis no século XV: “Vossa Senhoria”. As variações da língua são relacionadas 

a diversos fatores como: idade que, comprovadamente intervém nas colocações do 

emprego das palavras. Um jovem não emprega a língua como uma criança nem 

como um adulto. O grau de escolaridade e o contexto socioeconômico cultural 

influenciam fortemente no emprego da língua, gerando variantes. 

Nos dias atuais, com o avanço dos meios de comunicação, a internet ganhou 

um vocabulário próprio, acrescido de emojis, e outros efeitos para expressão da 

língua. Na verdade, essa alteração é utilizada para o emprego coloquial da nossa 

língua, mas não deixa de ser uma variante aflorada na sociedade mundial. 

A evolução histórica possibilita a percepção que está em concordância com a 

linguiśtica alemã de Augusto Scheicher (1870) que insere a linguística no ramo das 

ciências naturais quando faz uma analogia dela com uma planta que nasce, cresce e 

morre e também ao conceito de evolução de Darwin. Baseando-se nele: 

Cada língua é o produto de um complexo de substâncias naturais no 
cérebro e no aparelho fonador. Estudar uma língua é, portanto, uma 
abordagem indireta a este complexo de matérias. Desta maneira, a 
diversidade das línguas depende da diversidade dos cérebros e órgãos dos 
homens, de acordo com as suas raças. E a língua é associada à raça de 
maneira indissolúvel. Ela é o critério mais adequado para se proceder à 
classificação racial da humanidade (MUSSALIM E BENTES, 2004, p. 22). 

Sabe-se que todas as línguas vivas sofreram alterações no decorrer do 

tempo. Umas ganharam palavras e outras perderam. A alteração linguística é 

gradativa e constante em toda parte do mundo. Recordando das palavras que 

sofreram alterações ao longo tempo (pharmácia/ farmácia) foi possível perceber a 

mudança sofrida.  

Os gramáticos tradicionalistas defendiam a ideia de que a língua não sofria 

alterações e estava fixa, por isso não havia um comprometimento com o respeito às 

variações linguisticas em nenhuma situação. Mesmo dentro de uma mesma 

comunidade linguística, percebe-se  o diferencial no uso da língua, devido a 

diferença de faixa etária, grau de escolaridade e sexo que contribuem para o uso 
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eficaz ou deficiente da Língua Portuguesa, gerando variações que precisam ser 

respeitadas, conforme defende Marcos Bagno, destacando a complexidade e 

sutileza da linguagem. 

A variedade linguística tem por sua vez compreender as necessidades da 

comunidade de pessoas que a emprega.  De modo que quando não atendem as 

necessidades dessas pessoas, sofrerá transformações para se adequar, lembrando 

que nenhuma língua é falada do mesmo jeito. Ressaltando, que existem muitas 

pessoas que não sabem ler e escrever, mas são falantes da língua materna. Bagno, 

critica a humilhação sofrida pelos indivíduos que com seu falar diferente, são 

apontados como usarem a língua de uma forma errada. 

Procura-se mostrar que existem várias variedades linguísticas no Brasil, é o 

resultado dessa grande diferença social, cultural e histórica  e dessa enorme área 

que ocupamos geograficamente. Os determinados falantes ali inseridos são sempre 

corrigidos como se a língua que eles estão falando e escrevendo não fosse a 

mesma, a escola não tem por meio compreender que a linguagem acontece em 

meio às relações humanas, ao contrario do que Marcos Bagno afirma: 

 

 A variação linguística tem que ser objeto e objetivo do ensino de língua: 
uma educação linguística voltada para construção da cidadania numa 
sociedade verdadeiramente democrática não pode desconsiderar que os 
modos de falar dos diferentes grupos sociais constituem elementos 
fundamentais da identidade cultural da comunidade e dos indivíduos 
particulares, e que denegrir ou condenar os seres humanos que a falam, 
como se fossem incapazes, deficientes, ou menos inteligentes – é preciso 
mostrar, em sala de aula e fora dela, que a língua varia quanto a sociedade 
varia, que existem muitas maneiras de dizer a mesma coisa e que todas 
correspondem a usos diferenciados e eficazes dos recursos que o idioma 
oferece a seus falantes; também é preciso evitar a prática distorcida de 
apresentar a variação como se ela existisse apenas nos meios rurais ou 
menos escolarizados, como se também não houvesse variação (e 
mudanças) linguísticas entre os falantes urbanos, socialmente prestigiado  e 
altamente escolarizados, inclusive nos gêneros escritos mais monitorados.  
                                                                                                                                  
(BAGNO, 1999, p. 16) 
 

O termo “variação linguística” vem sendo utilizado com cada vez mais 

frequência desde a década de 1960, quando surgiu nos Estados Unidos a 

Sociolinguística, com a liderança do linguista William Labov. Essa corrente leva em 

consideração os aspectos sociais (ou diastráticos) e geográficos (ou diatópicos). 
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Geraldi et al (1997, p.35) diz que “a variedade linguística é o reflexo da 

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

ou de papel, essas diferenças se refletem na linguagem”. Assim sendo, a língua é o 

reflexo da sociedade, e as mudanças que ocorrem na sociedade, também ocorrem 

na língua, conforme a necessidade de comunicação.  

Entretanto, em nosso país ainda há a ideia de que somente a variação padrão 

da língua portuguesa é a correta, desconsiderando sua imensa variação. Isso pode 

ser percebido no contexto escolar, pautando-se no ensino da gramática 

prescritiva/norma padrão e suas regras, como se fosse a única forma correta e não 

levando em conta as demais variantes. 

Bagno (2006, p.15) fala sobre alguns mitos a respeito da nossa língua, dentre 

eles, destaca-se o mito nº1, “a língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma 

unidade surpreendente”: 

Esse mito é muito prejudicial à educação porque, ao não reconhecer a 
verdadeira diversidade do português falado no Brasil, a escola tenta impor 
sua norma linguística como se ela fosse, de fato, a língua comum a todos os 
160 milhões de brasileiros, independentemente de sua idade, de sua origem 
geográfica, de sua situação socioeconômica, de seu grau de escolarização, 
etc. (BAGNO, 2006, p.15) 

Geraldi (1997, p.49), em sua obra “O texto na sala de aula”, faz a seguinte 

observação: “[...] a variação é vista como desvio, deturpação de um protótipo. Quem 

fala diferente fala errado.” É exatamente essa ideia que dá margem ao preconceito 

linguístico. A ideia de certo ou errado entre as variantes dá abertura para a prática 

do preconceito, o que deveria ser evitado, levando em consideração que a 

imensidão de variedades da língua deveria ser vista de forma positiva e não 

carregando o estigma de erro. 

A sociedade enxerga as variações linguísticas como erros. Porém, isso deriva 

de outros preconceitos, como por exemplo, o preconceito social, baseando-se na 

ideia de que somente as pessoas de classes mais baixas cometem erros, devido à 

sua baixa instrução escolar. “O preconceito linguístico não existe, o que existe, de 

fato, é um profundo e estranhado preconceito social.” (BAGNO, 2003, p. 16). 

Essas classificações de certo e errado em relação às variantes da língua 

portuguesa não deveriam existir, considerando a questão da adequação textual. 

Entende-se como adequação textual a utilização de formas específicas de fala com 

base no contexto em que o indivíduo de encontra. A fala do indivíduo vai depender 
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do ambiente, da situação e do ouvinte. “[...] É preciso substituir definitivamente a 

ideia de uso certo ou errado pelo uso adequado ou não-adequado.” (TRAVAGLIA, 

1996, p.66). 

Assim sendo, não existe variação errada, o que existe é a utilização de uma 

variante no contexto errado, sendo cada uma adequada a um local, situação e 

ouvinte específicos, cabendo ao falante selecionar a mais adequada dentre as 

diversas variações existentes. Reafirmando: 

As variedades não são erros, mas diferenças. Não existe erro linguístico. O 
que há são inadequações de linguagem, que consistem não no uso de uma 
variedade em vez de outra, mas no uso de uma variedade em vez de outra 
numa situação em que as regras sociais não abonam aquela forma de sala. 
(GERALDI, 1997, p.52) 

Para Mussalin & Bentes (2006, p. 34), “de uma perspectiva geral, podemos 

descrever as variedades linguísticas a partir de dois parâmetros básicos: a variação 

geográfica ou (ou diatópica) e a variação social (ou diastrática)”. As autoras ainda 

asseguram que:  

A variação geográfica ou diatópica está relacionada às diferenças 
linguísticas distribuídas no espaço físico, observáveis entre falantes de 
origens geográficas distintas. A variação social ou diastrática, por sua vez, 
relaciona-se a um conjunto de fatores e que têm a ver com a identidade dos 
falantes e também com a organização sociocultural da comunidade de fala 
(MUSSALIN & BENTES, 2006, p. 34). 

Lembra-se que o Brasil é um país com seu território muito amplo e por sua 

vez possui apenas uma única língua. Além de existir uma diversidade de hábitos, 

existe uma grande influência na nossa Língua Portuguesa, logo ressalta-se que essa 

diversidade na nossa língua não constituem o erro, apenas são algumas das 

consequências que ao decorrer dos tempos foram deixas por outro dialeto que se 

inseriram na construção do nosso português. 

Através dessa atuação na língua, que se fez presente em cada lugar desse 

país e no decorrer do desenvolvimento histórico de cada região constituiu com que 

surgisse o regionalismo, que são termos típicos de cada local.  

Essa variação não se apresenta somente no vocabulário, mas também pode 

ser exposta por alguma construção sintática, como por exemplo:  em alguns lugares 

se diz “sei não” e em outros “não sei”. Já no vocabulário, temos como exemplo: no 

Nordeste “baixo da égua” que tem como significado lugar onde ninguém quer ir, 
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lugar muito longe. Do mesmo modo o “Jerimum” que na nossa região falamos 

abóbora. Logo na região Sul tem por sua vez “alcançar a perna” tem como 

significado em nosso território ser entendido como montar a cavalo.  

Enfatizando, a variação linguística regional tem por sua vez o emprego de 

palavras ou termos específicos em determinadas localidades. Apresento um texto – 

A entrevista - em que dois falantes possuem maneiras diferentes de falar. Exemplo: 

[...] – Estado civil? 
- Vô dizê umas coisa pro senhô, seu moço; esse negócio de 
política, eu não entendo não. 
- Não é política não, seu Durvalino. Eu quero saber se o senhor 
é casado. 
- Ah, bão! Pra lhe falá a verdade, sou, sim senhô, de paper 
passado e tudo. Tá lá a Conceição que num me deixa menti. 
10 
- Não é preciso comprovar, seu Durvalino, sua palavra basta. O senhor 
possui prole? 
- Bão, seu moço, prole das grande eu num possuo não. Se o senhô oiá 
dereito, pode vê que meu sítio é dos pequenininho, tá mais pra prolezinha 
mesmo, sim senhô. 
- Desculpe, seu Durvalino, eu vou ser mais claro. O senhor possui filhos? 
- Ah! Prole é fio? [...] 
Respeitar o modo de falar de cada pessoa é importante. Além disso, 
conhecer as diferentes formas de linguagem é necessário para que não 
fiquemos tal qual seu Durvalino: sem compreender a mensagem, ou como 
Mariovaldo: sem saber como se fazer entender. (SOUZA, Cássia Leslie 
Garcia de; CAVÉQUIA, Márcia Paganini, página 27) 

A exemplificação tem como finalidade mostrar que a fala dos dois 

personagens não está “certas” ou “erradas”, estão apenas com modos distintos de 

explicitar a fala. É preciso compreender que é necessário respeitar e dominar os 

diferentes moldes da língua, pois o importante é que cada indivíduo se sinta 

confortável e não constrangido ao fazer o uso da língua. 

Bagno mito número 2: “Brasileiro não sabe português/ Só em Portugal se fala 

bem português”.  

Bagno critica o ponto de vista, de que o brasileiro fala o português de uma 

forma inferior ao falar de quem vive em Portugal. São os povos mais antigos, 

colonizadores destacando-se sobre os colonizados. Ainda ressalta que: 
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O brasileiro sabe português sim. O que acontece é que o nosso português é 
diferente do português falado em Portugal. A língua falada no Brasil, do 
ponto de vista linguístico já tem regras de funcionamento, que cada vez 
mais se diferencia da gramática da língua falada em Portugal. Na língua 
falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português falado no 
Brasil são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de 
compreensão. O único nível que ainda é possível numa compreensão 
quase totais entre brasileiros e portugueses é o da língua escrita formal, 
porque a ortografia é praticamente a mesma, com poucas diferenças. 
(BAGNO, p.33) 

O diferente falar e escrever de quem vive em lugares distintos, com condições 

socias diversificadas, com grau de instrução variado não é o que importa no uso da 

língua, porém o contexto em que ela é empregada. Por isso o certo ou errado 

referente a variantes linguísticas não tem fundamento. A grande importância é de 

que as pessoas entendam e que a comunicação seja realizada de maneira eficaz. 

 

3. DISTINTAS FORMAS DO USO DA LÍNGUA  

 

A sociolinguística é um âmbito de estudo que precisar expor a relação 

sistemática das variações linguísticas e sociais. Isto é, associar as variações que 

são ligadas em uma população com as desigualdades presentes na estrutura social 

desta população. Logo podemos  constatar  que a sociolinguística estuda a 

diversidade linguística e compara a variação da língua com diversos  elementos 

como em fatores onde o emissor se reconhece socialmente, que nada mais seria o 

aprendizado de falares de distintas  classes sociais e  até mesmo das falas 

masculinas e femininas ou podendo está inserida também em conteúdos sociais 

onde aprende formas como o formal e o informal ou até mesmo nos 

comportamentos  linguísticos em que o povo opina  sua própria conduta linguística. 

Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e, ainda num 
só local, apresenta um sem-número de diferenciações. (…) Mas essas 
variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada 
um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor lhe exprime o 
gosto e o pensamento, não prejudicam a unidade superior da língua, nem a 
consciência que têm os que a falam diversamente de se servirem de um 
mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. 
(CELSO CUNHA, 1992). 

A Variação linguística tem por sua vez a sociolinguística como objeto de 

estudo da língua falada, escrita e também analisada em um contexto social, dentro 

de acontecimentos vividos. A comunicação é uma das principais funções da língua e 
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ela está sempre inserida no meio em que vivemos. Existem quatro tipos de variação 

presentes e são elas: variação diacrônica (histórica), variação diafásica, variação 

diatópica e variação diastrática.  

A variação diacrônica tem por sua vez, mostrar todo processo de 

transformação que a língua viveu, e com o passar do tempo devido essa 

transformação a língua foi caracterizada por seu dinamismo próprio, interferindo em 

algumas formas da escrita, no significado de palavras e também no seu emprego. 

Podemos observar essa variação, através de palavras ou expressões que não são 

mais empregadas no nosso vocabulário, como por exemplo: PHARMACIA- utilizada 

antigamente; FARMÁCIA-utilizada atualmente, vocabulário exclusivo de uma 

determinada faixa etária, tendo como exemplo: Vossa mercê- utilizada antigamente; 

Você- forma atual pode observar que no mundo eletrônico essa linguagem foi 

reduzida e é transmitida como “VC” no mundo intelectual, e também em alguns 

grafemas que não são mais utilizados.  Logo, constata-se que a língua vem sofrendo 

essas alterações sempre procurando adequar-se às exigências do mundo de hoje, 

tendo como o exemplo o avanço tecnológico e científico que está inserida na 

sociedade atual. Historicamente a língua surgiu muito antes da escrita (Marcuschi, 

2007). A língua é s manifestação da prática social, e se insere por toda parte de 

nossas vidas. A criança em seus primeiros anos de vida aprende primeiro a falar, 

pois essa é uma das formas de comunicação que possibilitará sua socialização. 

O Brasil em decorrência do processo de povoamento e colonização apresenta 

grandes contrastes regionais e sociais, mesmo em grandes centros urbanos, em 

cuja periferia se concentra comunidades mantidas a margem do processo (Silvia 

Brandão, 1991). 

Com o decorrer dos anos, é correto que algumas mudanças vão sofrendo 

alterações e vão ficando de forma mais ampla. No território brasileiro, temos como 

exemplo, país de uma grande ampliação territorial e traçado por uma ampla 

desigualdade cultural, são evidentes a desigualdade linguística notadas nos 

territórios de suas distintas regiões. Logo, “Uma das grandes contribuições que os 

modernos estudos de linguagem vieram assentar é que uma língua histórica não é a 

realidade unitária e homogênea que imaginaram técnicos de antigas concepções” 

(PAGLIARO, 2010, p. 329). 

Um exemplo que ilustra bem essa relação é o caso da construção negativa 

dupla, como em “Não quero isso, não”, ilustra bem esse ponto. A pronúncia do “não” 
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tônico que precede o verbo frequentemente se reduz a um “num” átono, ou até 

mesmo a uma simples nasalização. Para reforçar a ideia de negação, o falante 

utiliza um segundo ”não” no fim da oração, como uma estratégia para suprir o 

enfraquecimento fonético do “não” pré-verbal e o consequente esvaziamento do seu 

conteúdo semântico. Assim, o acréscimo do segundo “não” tem motivação 

comunicativa.  

Alguns autores como (Mello ,1998) e (Noll, 2008), defendem que essa forma 

(denominada “negação repetitiva” no trecho abaixo) é que vem do próprio português 

antigo. 

“A negação repetitiva na língua coloquial brasileira (não quero 
não) é também um arcaísmo, que ocorre em épocas antigas do 
português. A construção exercia originalmente uma ênfase, por 
meio da repetição pós-verbal, atuante como no francês antigo. 
(NOLL, 2008. p.252) ” 

É interessante o fato de que em algumas áreas do Brasil, mais 

especificamente no Nordeste desenvolveu-se uma tendência de utilizar apenas o 

segundo “não”: “quero não”, “sei não” e assim por diante essa estrutura frasal só é 

possível pela existência de um estágio intermediário em que por motivos 

comunicativos, ocorre a negativa dupla mencionada anteriormente. 

Despertando a consciência de que a língua, como já vimos, é falada de 

muitas maneiras diferentes, sendo que algumas delas têm prestígio na nossa 

sociedade enquanto que outras não. Como as pessoas e suas posições na 

sociedade são diferentes, assim também serão os seus falares. Esta será então a 

regra para julgar a variedade falada, pois a sociedade transfere a importância e o 

prestígio de seus falantes para os falares utilizados por eles. 

 

Givón defende: 

Sentenças negativa configuram um ato de fala diferente daquele de suas 
afirmativas correspondentes. Afirmativas são usadas para transmitir uma 
informação nova, assumindo que o interlocutor é ignorante em relação a ela. 
As negativas são usadas para corrigir interferências equivicadas, assumindo 
um erro por parte do interlocutor. (GIVÓN, 1979,p. 139, apud HORN, 1989, 
p.73) 

Toda língua possui variações, não é homogênea. Assim sendo a própria 

língua portuguesa possui suas diversidades, pode ser explicita de diversas formas 
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por seus emissores, podendo ser tanto do Brasil, de Portugal ou da Angola. A 

sociolinguística não vê essa dessemelhança como um obstáculo e sim como um 

ponto de vista que está presente na linguística e especula o improvável de 

existência do linguajar sem a variante. A nossa língua é de um fator essencial para 

vida do ser humano, é por meio dela que conseguimos tornar o processo de 

comunicação.   

 Para a existência de uma linguagem única, mais conhecida como 

(monolinguismo), só deveria haver uma língua falada por todos e da mesma forma. 

O contexto autoriza Bagno (2008, p. 27), a dizer que “o monolinguísmo é uma 

ficção”, embora isso ainda seja uma ideia que circula entre muitos brasileiros, 

inclusive os docentes, que seriam os principais atuantes contra este mito. O fato é 

que a Linguística Moderna já defende que “não existe nenhuma língua no mundo 

que seja uniforme e homogênea” (Bagno, 2008, p. 27). Ele ainda defende que “o 

português europeu, obviamente, não é nem nunca foi uma língua homogênea e 

uniforme: apresentam dialetos regionais bem distintos uns dos outros, além de 

variação social” (IBID, 46). 

 Na variação diafásica é representada pelo modo de que falamos, podendo 

ser formal ou informal. Percebe-se que estão em diferentes acontecimentos da fala, 

onde precisamos compreender distinguir o tipo de linguagem que recusa adquirir em 

cada uma delas. Por exemplo, na defesa de uma monografia, é preciso utilizar a 

nossa linguagem formal, mas em um bate papo com amigos já podemos utilizar a 

linguagem informal. São distintas situações que mostram a diferença entre eles, a 

população necessita saber quando devemos utilizar a fala de um modo ou de outro, 

pois dentro da interação social o falante deve seguir as convenções, como saber 

quando deve falar e quando deve ouvir. 

No dia-a-dia, utilizamos a linguagem informal ou coloquial. Usamos na 

linguagem oral as palavras sem nos preocuparmos com o formalismo, e elas 

raramente serão escritas em um texto, pois “nesse caso, o falante não está 

preocupado com o que é „certo‟ ou „errado‟ segundo as regras ditadas pela 

comunidade” (TERRA, 2008, p. 84). 

Observamos que tem por sua vez vários estilos em distintas situações e os 

nomes mais dados a esses estilos não são muito bem definidos, mas podemos 

utilizar alguns, como: formal, informal, coloquial, familiar, pessoal. 
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Para Marcuschi (2007, p. 25), “letrado é o indivíduo que participa de forma 

significativa de eventos de letramento e não apenas aquele que faz um uso formal 

da escrita”. Soares (2002, p. 2) define letramento como “o estado ou condição de 

indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente 

as práticas sociais de leitura e de escrita, participam competentemente de eventos 

de letramento” 

Não podemos esquecer que se devem compreender os tipos de situação que 

são utilizadas deveram ter noção de onde está acontecendo essas interações 

verbais. 

De acordo com Gnerre: “Uma variedade linguística ‘vale’ o que ‘valem’ na 

sociedade por causa de seus falantes, isto é, vale como reflexão do poder e da 

autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais”. (FIORIN, 2004, p.124) 

Essa relação de variedade linguística e estrutura social coincidem dentro de 

relações sociais que são determinadas na estrutura sociopolítica de cada sociedade. 

No meio da vida social observamos que existe uma certa hierarquia, onde o que 

relata que a ordem dos grupos sociais é a variedade linguística em uso. Logo assim 

existem certas variedades que são consideradas superiores as outras. 

   Pode-se perceber que no território brasileiro, as variantes diafásicas “eu o 

vi”, usadas na língua escrita, e “eu vi ele”, na língua falada tranquila, mesmo entre 

falantes cultos. 

É notório que existem várias línguas dentro da regente, e no Brasil não é 

diferente. Cada lugar tem seu modo de fala diferenciado, logo percebemos que o 

que ocorre dentro dos territórios, é uma variação linguística. Dentro desse meio de 

variações podemos dizer que existe a chamada variação diastrática, que é inserida 

no estrato social, à camada social e a cultura do indivíduo. A palavra diastrática é 

formada pelos seguintes elementos: "dia-", prefixo grego que significa "através de, 

por meio de, por causa de"; "estrato", radical latino que significa "camada";"-ico", 

sufixo grego, que forma adjetivos. Leva-se em conta que a língua é criativa e 

dinâmica. 

Saussure (2006, p, 221) "é o fenômeno de uma língua que sofrer variações ao 

longo do tempo, do espaço geográfico, do espaço ou estrutura social, da situação ou 

contexto de uso". Logo é perceptível que a língua está sempre modificando com o 

passar do tempo e se ajustando no seu espaço para suprir a necessidade de 
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expressão e comunicação, individual ou de um grupo, de seus usufruidores e do 

nível da língua como exemplo sons, morfologia, sintaxe e léxico. 

De acordo com Ronald Beline (2006, p, 125) variação diastrática, “entende-se 

as variações que a língua apresenta no nível socioeconômico do falante". Logo 

podemos perceber que essas variações que acontecem dentro de algum 

determinado grupo social para outro. Desta forma, podemos analisar alguns dos 

fatores que fazem parte dessa variação, tais como: sexo, faixa etária, condição 

socioeconômica, profissão, religião e até mesmo convicções político-partidárias e 

esportivas, entre outros, preservam algumas modificações no uso legítimo da 

língua.  

Vê-se que a variação diastrática se insere em relação a um determinado 

grupo social, seja ele lá qual for: advogado, cientista, poeta, camponês, feirante, 

taxista, malandro, professor, dentre outros. Não é correto dizer que um grupo fala 

melhor ou certo e errado, devemos ter a compreensão da forma do uso da 

linguagem de cada grupo determinado. Nem sempre vamos compreender de uma 

forma clara, pois cada grupo social criam um próprio linguajar linguístico.  

Diz Mattoso Câmara (2002: 173): “Na mudança, permuta ou câmbio que 

ocorre inevitavelmente no âmbito interno da língua, quando há alteração no sentido 

de um semantema em dada palavra, alteração essa decorrente de um processo 

gradativo, contudo capaz de referir fases que demarcam a divisão da história da 

língua”. Repara-se um excelente exemplo o novo acordo ortográfico que acabou 

alterando algumas acentuações de palavras, a eliminação do trema e a 

padronização da utilização do hífen. Nenhuma pronúncia foi alterada, mas quando 

falamos em variante linguística acontece mudança semântica, mas sem alterar a 

estrutura do vocábulo. É o que acaba gerando na variação diastrática. Então, o 

falante aprende uma palavra ou termo e dá significado a ela. Por exemplo, podemos 

nos basear através desta palavra "bacana" originária de "bacanal" sofreu variação e 

transformação ao decorrer de seu tempo diacrônico. E hoje podemos notar que no 

Brasil está palavra acabou se tornando gíria de um determinado grupo social. 

Para (Saussure 1996): “a linguagem é composta de duas partes: a língua, 

essencialmente social, porque é convencionada por determinada comunidade 

linguística; e a fala, que é secundária e individual, ou seja, é veículo de transmissão 

da língua, usada pelos falantes através da fonação e da articulação vocal. ” De 

acordo com Saussure existem diversas variações linguísticas e não devem ser 
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discriminadas no mundo da língua social e cultural, ela é uma representação 

humana de que o mundo constrói, revela aspectos históricos, sociais e culturais. 

Sabe-se que a língua não é subordinada por normas fixas e imutáveis, 

podemos compreender que a assim como a sociedade é variável, a língua sofre 

alterações através do tempo a língua pode mudar devido diversas razões da 

sociedade. É perceptível notar essa mudança através do longo do tempo, como 

venho esclarecendo essa diversidade de estilos e expressões.  

A diferença entre diacronia e sincronia se posiciona de modo que: 

As línguas mudam todos os dias, evoluem, mas a essa mudança diacrônica 
se acrescenta uma a outra, sincrônica: pode-se perceber numa língua, 
continuamente, a coexistência de formas diferentes de um mesmo 
significado. Essas variáveis podem ser geográficas: a mesma língua pode 
ser pronunciada diferentemente, ou ter um léxico diferente em diferentes 
pontos do território. (CALVET,2002, p.89) 

Certamente algumas pessoas já conseguiram perceber que dentro de um 

mesmo país existem formas distintas dos falares. A população se comunica de 

diferentes formas e alguns fatores são consideráveis: à época, a região geográfica, a 

idade, o ambiente e o status sociocultural dos falantes. Geralmente habituamos o 

nosso jeito de falar de acordo com o local e a pessoa com quem estamos, e 

certamente não utilizamos o mesmo modo de falar com que escrevemos. 

Travaglia (2002) diz: 

[...] o ensino da Língua Materna se justifica prioritariamente pelo objetivo de 
se desenvolver a competência comunicativa dos usuários da língua (falante, 
escrito/ouvinte, leitor), isto é, a capacidade do usuário de empregar 
adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação 
(TRAVAGLIA, 2002, p.17, grifo do autor). 

A variação diatópica dá-se pela diferença de cada região. Essa variação 

regional tem por sua vez ser definida como dialeto, que são as variações 

relacionadas as distintas regiões geográficas, sempre conciliando a cultura regente e 

também tem como ligação os diferentes sotaques de cada região. É comum 

observarmos esse tipo de variação, como exemplo a palavra “mandioca” que, em 

outros lugares, obtém outras denominações, como “macaxeira” e “aipim”. 

O regionalismo é um dialeto utilizado na fala diária por pessoas da mesma 

região, conforme atesta Bagno (2007 apud HIPÓLITO; GOMES, 2012), estando 

exposta a circunstância de seu locutor. Por causa da influência cultural de diversos 
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povos, o Brasil possui grande diversificação regional, ou seja, as diferentes formas 

de falar, de se expressar e de retratar uma mesma vivência é consequência dessa 

miscigenação de culturas, advinda de povos europeus, africanos e indígenas, 

segundo afirmam Hipólito e Gomes (2012) 

Luiz Gonzaga escritor e compositor da música Asa Branca, nos mostra um 

raciocínio sobre a vida do Nordestino, em um determinado momento: [...]”Que 

braseiro, que fornaia nem um pé de prantação por falta d'água perdi meu gado 

morreu de sede meu alazão[...], nesse trecho é evidente o sofrimento do povo 

nosdestino, ocasionado pela seca e destruindo toda sua plantação como seus gados  

que seria a criação dos seus animais. Essa canção de Gonzaga mostra a vida 

precária que o povo nordestino leva, e mostra que essa população tende a procurar 

uma melhoria de vida saindo de sua moradia para o Sudeste à procura de algo 

melhor. 

A representação linguística que Gonzaga vem abordando é em termos de 

pronúncias e gírias do povo nordestino, logo em que a música é cantada. Essas 

palavras são algumas que deixa claro o falar dos habitantes dessa região (oiei; 

preguntei; uai; fornaia; prantação; farta; inté; entonce;pra mimvortar; oio; espaiar), as 

quais provém dos seus hábitos, da sua construção histórica e influência linguística, 

como cita Aragão (2010, p. 42): “Um dos princípios básicos da linguística é o de que 

cada falante é único na sua experiência de linguagem e que, portanto, desenvolve 

uma gramática própria e única”. 

A língua falada como a língua escrita também ocorre uma variação, mesmo 

tendo em vista quem é defensor da forma correta somente o uso da língua padrão.  

Assim como a fala não apresenta propriedades intrínsecas negativas, 
também a escrita não tem propriedades intrínsecas privilegiadas. São 
modos de representações cognitivas e sociais que se revelam em práticas 
específicas. (MARCUSCHI, 2007, apud SANTANA; NEVES, 2015, p. 81) 

Tendo como percepção que a língua tem por sua vez uma maneira formal e 

informal do uso da língua para cada contexto. Não devemos dizer que é certo ou 

errado a maneira dos distintos falares, como percebemos são variações diferentes 

em diversas situações do nosso cotidiano e de regiões. É evidente que precisamos 

estudar essas variações para que não jugaremos toda essa população, existem 

formas diversas de falares, gírias, em cada região, não é somente no Nordeste que 

acontece esse tipo de variação linguística.  
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Necessitamos compreender toda essa variação para que não sejamos um 

falante preconceituoso da Língua Portuguesa. É preciso transmitir também esse 

conhecimento em sala de aula, pois essa variação está inserida por toda parte, não 

somente na fala, mas também na escrita. Constata-se que preservar a diversidade 

cultural, a língua necessita ser compreendida e adquirida em suas distintas formas e 

apresentações. Segundo Tarallo (2011, p.19), é importante o aluno perceber que a 

língua é o veículo linguístico de comunicação e que não a usamos sempre do 

mesmo jeito, adequamos nossos textos à situação comunicativa do momento. 

Tarallo (2011, p.14) ressalta também que a língua pode ser um fator extremamente 

importante na identificação de grupos e no modo de indicar diferenças sociais 

presentes nessa comunidade.  

Para, (Bagno, 2009, p.36) dizer que a língua apresenta variação é o mesmo 

que dizer que a língua é heterogênea, múltipla, variável, instável e está sempre em 

desconstrução e reconstrução. Ela é uma atividade social empregada pelos falantes 

cada vez que interagem por meios da fala ou escrita. Segundo o linguista, essa 

heterogeneidade linguística está relacionada com a heterogeneidade social, pois 

estuda as relações que os grupos sociais e os indivíduos mantêm através da 

linguagem (2009, p.38). Cada variedade linguística tem características próprias, que 

servem para diferenciá-la das outras variedades. 

 

4. A EXISTÊNCIA ERRONEA DO PRECONCEITO LINGUÍSTICO 

 

O preconceito linguístico tem sido um dos problemas existentes na sociedade 

atual, quando parte das pessoas que possuem maior instrução escolar e maior 

domínio da norma culta da língua acreditam que qualquer variante diferente dessa é 

pobre, incapaz e rudimentar. 

Portanto, por meio desse trabalho será mostrado que o preconceito linguístico 

busca subjugar as outras variações linguísticas, como se a norma cultura fosse 

superior às demais e que o fato de não a utilizar tornasse o indivíduo inferior dentro 

da sociedade. Como afirma Bagno (2009, p. 29): 

É esse o discurso, muitas vezes não explicitado, oculto na atitude de quem 
se vale de seu conhecimento da gramática normativa como um instrumento 
de distinção, como se saber a regência “correta” do 
verbo implicar implicasse em algum tipo de vantagem, de superioridade 
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intelectual, de senha secreta para o ingresso num círculo de privilegiados. 
(Grifos do autor). 

O preconceito linguístico baseia-se na ideia de que somente a norma padrão 

da língua pode ser considerada a correta, isto é, aquela de acordo com as 

gramáticas e a ensinada nas escolas. Qualquer tipo de linguagem que seja distinta 

daquela presente nos dicionários é tido como errada, rudimentar, feia e sem 

prestígio. 

É necessário entender que existem pessoas que receberam pouca ou 

nenhuma instrução escolar e, portanto, não possuem conhecimento sobre a 

variedade culta da língua portuguesa, mas, não é por isso que sua comunicação 

pode receber o estigma do “falar errado”. 

Este projeto visa acabar com o mito de que somente a variedade culta da 

língua pode ser considerada a correta e, assim, valorizar toda forma de 

comunicação, sem desprezar nenhum tipo de variação da língua e sem menosprezar 

pessoas de classes populares e estigmatizadas. 

Não há como menosprezar a importância do ensino da norma padrão da 

língua portuguesa nas escolas, pois essa é a variedade utilizada como avaliação no 

mundo profissional e, muitas vezes, na vida cotidiana. No entanto, é importante 

ressaltar que isso não deve possibilitar a discriminação das demais variedades, que 

são relacionadas à marginalização apenas por serem diferentes e, como qualquer 

tipo de preconceito, torna-se uma forma de manter afastados os diferentes. 

Muitas vezes, essa é a maneira pela qual a elite da sociedade exerce seu 

preconceito, por meio de um discurso positivo e que, na maioria das vezes, não traz 

benefícios para as camadas mais pobres da sociedade. Esse sistema é veiculado 

nas escolas, as quais são vítimas e produzem vítimas em seu processo de ensino. 

Gomes (2007,p.76): 

Esse preconceito é fruto de uma história de prescrição da gramática 
normativa, que nos acostumou a achar que toda forma diferente das regras 
gramaticais contidas nos livros que estudamos são “erradas”. É fruto de 
uma tradição de tratamento da língua como um sistema rígido de leis a 
serem cumpridas, e aquele que não cumpre é “julgado e condenado” por 
isso. (Grifos da autora) 

Utilizando o Brasil como instrumento de análise, pode-se afirmar que há 

preconceito quanto à cor de pele, à religião, à orientação sexual e às classes 

sociais, esses são os motivos da exclusão social no país. Devido a isso, quando um 
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aluno chega à escola com algumas ou todas das condições citadas acima, torna-se 

discriminado.  

 O preconceito surge sem nenhuma formalização ou fundamentação 

científica e é por meio dele que ocorre a discriminação do indivíduo, e esse, por sua 

vez, se recolhe permanecendo excluído no ambiente escolar. 

 Além do preconceito, existe a intolerância. A intolerância passa como 

se não existisse, mas existe e é preocupante. Conforme Leite (2008, p. 13) afirma: 

“Como a intolerância linguística passa quase despercebida pela opinião pública e 

não provoca sérios abalos sociais, da mesma forma que aqueles provenientes da 

intolerância religiosa ou política, parece nem existir. ” 

 É claro que todos os tipos de intolerância são graves, porém, a 

linguística passa despercebida e, por isso, torna-se perversa, como continua 

afirmando a escritora Leite (2008, p. 13): 

Contudo, a intolerância linguística existe e é tão agressiva quanto outra 
qualquer, pois atinge o cerne das individualidades. A linguagem é o que o 
homem tem de mais íntimo e o que representa a sua subjetividade. Não é 
exagero, portanto, dizer que uma crítica à linguagem do outro é uma arma 
que fere tanto quanto todas as armas. (LEITE, 2008, p.13) 

Existem diversos tipos de preconceito inseridos na sociedade, tais como: 

social, racial, religioso, sexual, etc. Dentre os preconceitos, há outra modalidade: o 

preconceito linguístico. São indivíduos que falam a variante padrão da língua, 

desprezam as demais e menosprezam aqueles que não a utilizam. Segundo Bagno 

(2010, p. 16): 

Acusações de que as pessoas estão “matando” a língua aparecem em 
textos publicados há séculos, mas a língua, estranhamente, nunca termina 
de morrer. Segundo essa linha de pensamento, o português, desde que se 
firmou como língua de um povo soberano, há quase mil anos, é um idioma 
permanentemente moribundo... (Grifo do autor) 

Em uma entrevista feita por Abraçado (2008, p.12), Scherre fala sobre 

questões relacionadas ao preconceito linguístico, variação e ensino. Sobre o 

preconceito linguístico, ela propõe a seguinte definição: “[...] o preconceito linguístico 

é mais precisamente o julgamento depreciativo, jocoso e, consequentemente, 

humilhante da fala do outro [...]. O preconceito linguístico tem a ver, essencialmente, 

com a língua falada.” O preconceito linguístico não ocorre tanto nas questões 

escritas, ele se manifesta com maior frequência diante da oralidade. 
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Geraldi (1997, p.49), em sua obra “O texto na sala de aula”, faz a seguinte 

observação: “[...] a variação é vista como desvio, deturpação de um protótipo. Quem 

fala diferente fala errado.” É exatamente essa ideia que dá margem ao preconceito 

linguístico. A ideia de certo ou errado entre as variantes dá abertura para a prática 

do preconceito, o que deveria ser evitado, levando em consideração que a 

imensidão de variedades da língua deveria ser vista de forma positiva e não 

carregando o estigma de erro. 

A sociedade enxerga as variações linguísticas como erros. Porém, isso deriva 

de outros preconceitos, como por exemplo, o preconceito social, baseando-se na 

ideia de que somente as pessoas de classes mais baixas cometem erros, devido à 

sua baixa instrução escolar. “O preconceito linguístico não existe, o que existe, de 

fato, é um profundo e estranhado preconceito social.” (BAGNO, 2003, p. 16). 

Essas classificações de certo e errado em relação às variantes da língua 

portuguesa não deveriam existir, considerando a questão da adequação textual. 

Entende-se como adequação textual a utilização de formas específicas de fala com 

base no contexto em que o indivíduo de encontra. A fala do indivíduo vai depender 

do ambiente, da situação e do ouvinte. “[...] É preciso substituir definitivamente a 

ideia de uso certo ou errado pelo uso adequado ou não-adequado.” (TRAVAGLIA, 

1996, p.66). 

Assim sendo, não existe variação errada, o que existe é a utilização de uma 

variante no contexto errado, sendo cada adequada a um local, situação e ouvinte 

específicos, cabendo ao falante selecionar a mais adequada dentre as diversas 

variações existentes. Reiterando: 

As variedades não são erros, mas diferenças. Não existe erro linguístico. O 
que há são inadequações de linguagem, que consistem não no uso de uma 
variedade em vez de outra, mas no uso de uma variedade em vez de outra 
numa situação em que as regras sociais não abonam aquela forma de sala. 
(GERALDI, 1997, p.52) 

Por trás do preconceito linguístico, existe o preconceito social, o qual alega 

que o falar diferente da norma padrão é característica de um povo economicamente 

desfavorecido. O objetivo do estudo não é negar a importância da norma padrão da 

língua portuguesa, uma vez que ela é a utilizada em avaliações de caráter 

profissional. O que se questiona é a intolerância quanto às demais variações e o 
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mito de que utilizar uma variante que não seja a culta faz do indivíduo um ser 

ignorante e desprestigiado. 

O preconceito é modo distinto que se dá por meio de indivíduos, e modo que 

esse indivíduo tem por sua vez discriminar até mesmo excluindo o outro de u m 

determinado grupo social em que está inserido, tendo como correspondente a 

crença e comportamento. A população tem uma maneira de avaliar as pessoas de 

modo precipitado, hábitos e costumes de uma determinada região. Destaca-se que o 

preconceito pode ser construído sobre o que nem foi pensado, mas apenas 

assimilado culturalmente ou plasmado em irracionalidades, emoções e sentimentos 

(LEITE, 2008). Segundo o Novo Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa (2009, 

p.1617), preconceito é: 1. Conceito ou opinião formado antecipadamente, sem maior 

ponderação ou conhecimento dos fatos; ideia preconcebida. 2. Julgamento ou 

opinião formada sem se levar em conta o fato que o conteste; prejuízo. 3. P. ext. 

Superstição, crendice; prejuízo. 4. P. ext. Suspeita, intolerância, ódio irracional ou 

aversão a outras raças, credos, religiões etc. 

Esse preconceito linguístico está infiltrado na sociedade, o qual diversas 

vezes não é apenas um fator linguístico, também podendo ser social, logo , os 

locutores são investigados de acordo com cada região e a classe social em que 

estão inseridos, ‗’o problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o 

quê’. Bagno garante que o preconceito linguístico  

[...] não existe. O que existe, de fato, é um profundo e entranhado 
preconceito social. Se discriminar alguém por ser negro, índio, pobre, 
nordestino, mulher, deficiente físico, homossexual etc. já começa a ser 
considerado ―publicamente inaceitável‖ (o que não significa que essas 
discriminações tenham deixado de existir) e ―politicamente incorreto‖ 
(lembrando que o discurso do ―politicamente correto‖ é uma hipocrisia), 
fazer essa mesma discriminação com base no modo de falar da pessoa é 
algo que passa muita ―naturalidade‖, e a acusação de ―falar tudo errado‖, 
―atropelar a gramática‖ ou ―não saber português‖ pode ser proferida por 
gente de todos os espectros ideológicos, desde o conservador mais 
empedernido até o revolucionário mais radical. (BAGNO, 2003, p.16). 

O preconceito tem por sua vez uma enorme possibilidade de ser 

compreendido entre as diversas variedades presente dentro de um território, muito 

mais entre as variedades regionais do que nas variações que existem entre uma 

língua e outra, isto é, o locutor pressupõe as variedades de sua língua, porque não 

aceita o diferente, não se utiliza a avaliação de uma língua que não conhece, mas 

de modo que ele acha conhecer.  
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O preconceito é mais grave e profundo no que se refere a variedades de 
uma mesma língua do que na comparação de uma língua com outras. 
Aceitamos que 31 os outros (os que falam outra língua) falem diferente. 
Mas, não aceitamos pacificamente que os que falam ou deveriam falar a 
mesma língua falem de maneira diferente. (POSSENTI, 1996, p.29). 

Diversos preconceitos que se encontra no território brasileiro são inaceitáveis, 

não são tolerados por maioria dos locutores (pelo menos é o que a sociedade passa 

por meio da televisão), pode-se notar que nas campanhas que são propagadas 

constantemente no âmbito televisor. Entretanto, existe uma enorme ausência de 

cultura dos brasileiros sobre esse grande preconceito linguístico que se insere por 

todo meio, as pessoas tem por sua vez, realizar esse preconceito sem ao menos 

saber. É preciso que desde os anos iniciais, as escolas trabalhem os alunos para 

que não venham ser preconceituosos a cerca das variações linguísticas. 

De acordo com Bagno (2001, p.115- 117), combater o preconceito linguístico 

requer uma mudança de atitude, tanto do professor quanto do usuário da língua 

materna, elevando o grau da própria autoestima linguística. Deixar de lado certas 

concepções prontas que dizem que “brasileiro não sabe português”; “português é 

muito difícil”; que habitantes da área rural ou das classes menos privilegiadas “falam 

tudo errado”. O professor de língua portuguesa deve ser leitor e pesquisador 

sempre, pois precisa e deve produzir seu conhecimento referente ao ensino de 

gramática e não apenas reproduzir o que diz a gramática tradicional, descobrindo 

métodos interessantes e envolventes para que seus alunos deduzam essas regras 

gramaticais em textos vivos, coerentes, interessantes, bem produzidos, tanto na 

linguagem oral quanto na escrita. Com essas mudanças e essa nova maneira de ver 

a língua portuguesa espera-se que os alunos sejam bons usuários da língua. 

Marcos Bagno (1999, p.168) afirma que: 

Ensinar bem é ensinar para o bem. Ensinar para o bem significa respeitar o 
conhecimento intuitivo do aluno, valorizar o que ele já sabe do mundo, da 
vida, reconhecer na língua que ela fala sua própria identidade como ser 
humano. Ensinar para o bem é acrescentar e não suprimir, é elevar e não 
rebaixar a auto-estima do indivíduo. Somente assim, no início de cada ano 
letivo, este indivíduo poderá comemorar a volta às aulas, em vez de 
lamentar a volta às aulas.(BAGNO,1999,p.168) 

Sabemos que a língua é um instrumento de comunicação. Portanto, se a 

escola cobrada pela sociedade admitisse essa função da língua, os alunos seriam 

conscientizados sobre a importância da diversidade linguística. A livre expressão, 
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sem censura, sem receio, seria uma consequência natural vinda de hábitos de 

leitura e de produções textuais. A escola incluiria mais do que excluiria, pois seu 

papel também é de garantir o acesso do aluno a uma gama intensiva de habilidades 

linguísticas orais e escritas (BORDENAVE, 2000, p. 35).  

Qualquer língua muda, não há nenhuma sociedade ou comunidade que toda 

população use o mesmo linguajar. Essa variedade linguística é o reflexo da 

variedade social e como, em todas as sociedades, têm diferenças de status ou de 

papel, essas diferenças se constituem na linguagem. 

As línguas fornecem também meios de constituição de identidade social. 
Por isso seria estranho, quando não ridículo, um velho falar como uma 
criança, uma autoridade falar como um marginal social, etc. Muitos meninos 
não podem usar a chamada linguagem correta na escola, sob pena de 
serem marcados pelos colegas, porque em nossa sociedade a correção é 
considerada uma marca feminina. As variações linguísticas são 
condicionadas por fatores internos da língua ou por fatores sociais, ou por 
ambos ao mesmo tempo (POSSENTI, 1996, p.35). 

Constatamos, assim, que todas as línguas mudam, não existe nenhuma razão 

para impor que a população seja falante das formas arcaicas, que nem se quer 

ouvem e dificilmente encontram em textos. Encontra-se essa variação em várias 

comunidades linguísticas, logo observamos que nenhuma língua é expressa do 

mesmo modo em todo local, do mesmo jeito que as pessoas falam de diferentes 

formas. Mas a população de falantes prestigiados julgam outros que utilizam essas 

variantes linguísticas não padrão, por exemplo, considerando que essa diferença é 

um defeito ou um erro. 

É o que nos explica Sírio Possenti (1996, p.29): 

O preconceito é mais grave e profundo no que se refere a variedades de 
uma mesma língua do que na comparação de uma língua com outras. As 
razões são históricas, culturais e sociais. Aceitamos que os outros falem 
diferente. Mas, não aceitamos pacificamente que os que falam ou deveriam 
falar a mesma língua falem de maneira diferente. (POSSENTI, 1996, p.29) 

A maior dificuldade é fazer com que os preconceituosos das variações 

linguísticas compreendam o que elas retratam. Não existe alguém que fale “certo” ou 

“errado”, existe aquele que não conhece a variação para compreender que nossa 

Língua Portuguesa é diversificada, e que permite diversos tipos de costumes 

linguísticos, sempre de acordo com aquilo que sua região, cultura e classe social 

proporcionam.  
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    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A variação está inserida em todo o nosso cotidiano, e são elas que nos 

ajudam a ter compreensão dos fatores históricos, sociais e culturais existentes no 

Brasil, não podemos desconsiderar a existência desses fatos, pois, diariamente 

encontramos com eles por toda parte. É considerável estarmos cientes que a 

interferência do método faz parte de nosso dever, mas não podemos se comportar 

de maneira irresponsável, tratando as variações como apenas um desvio da norma 

padrão, mas, pelo contrário, explicando a população que eles podem falar de 

diversas formas, de acordo com a ocasião, estando consciente que a norma padrão 

é exigida nos contextos formais, e que se faz necessária sua utilização 

principalmente nos usos da escrita. 

O fenômeno da variação linguística fez-se presente em todo o momento da 

formação e estruturação de nossa língua, até aos dias atuais. Observa-se que a 

língua portuguesa não é homogênea e deve ser entendida pelo o que caracteriza o 

homem, uma região e assim mostrar a diversidade que ela pode ter. A pergunta 

problema foi a seguinte: As variações linguísticas apresentadas por uma 

determinada pessoa ou região devem ser consideradas errôneas, assim acentuando 

uma discriminação quando não é empregada de forma habitual? 

A existência do preconceito linguístico é notória, e nós devemos ser um dos 

mais interessados combatê-lo, para que não exista mais o “certo ou errado”. As 

variações existentes na nossa Língua Portuguesa não são consideradas errôneas, 

apenas existem aqueles que não têm o conhecimento de todas essas variações 

presentes na nossa língua. É preciso expor para nossa população, que de mesmo 

modo que existe pessoas diferentes, também existem formas distintas da fala.  

É preciso estudar para obter toda essas informações sobre o nosso falar 

brasileiro, para que não haja nenhum preconceito na nossa língua. Os objetivos 

propostos foram esclarecidos de forma clara e objetiva. 

Este trabalho foi muito significativo para minha formação acadêmica, com ele 

pude me aprofundar e entender melhor toda essa variedade existente.  
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A par do poder simbólico das variações o usuário tende a utilizá-la como meio 

de projeção social, devido a isso, a Língua Portuguesa torna-se hoje, fator de 

inclusão no mundo atual determinando o sujeito a ser ativo diante da cultura e 

história de nosso território.  
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