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RESUMO 

 

 

Estudos recentes acenam para um crescente interesse dos linguistas a respeito 

dos sentimentos, opiniões, crenças e comportamentos dos falantes em relação às 

diferentes línguas e às diferentes variedades de uma mesma língua. Todos esses 

processos, que se fundamentam nos conceitos de atitude e representação linguística, 

constituem uma questão de pesquisa bastante pertinente tendo em vista sua estreita 

relação com o ensino/ aprendizagem de línguas, criação de políticas linguísticas e o 

estudo do comportamento social. Fundamentado nesses estudos, no âmbito da 

sociolinguística, esta pesquisa dedicou-se a verificar as atitudes e representações de 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio de algumas instituições de ensino do Rio de 

Janeiro a respeito de alguns falares do Português do Brasil. A investigação se 

desenvolveu a partir de um corpus de amostras de fala coletadas pelos projetos “Norma 

urbana culta” (NURC - Rio de Janeiro), “Variação linguística na Região Sul do Brasil” 

(VARSUL - Rio Grande do SUL) e “Grupo de estudos linguísticos do oeste do Pará” 

(GELOPA - Pará), que foi exposto aos sujeitos da pesquisa para que respondessem a 

uma enquete. Pretendemos, com esse trabalho, obter uma pequena amostra da atual 

situação do preconceito linguístico no Rio de Janeiro considerando a passagem de doze 

anos desde a última reformulação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que 

preveem a defesa e o respeito à diversidade linguística brasileira. 

 

 

Palavras-chave: Sociolinguística, representação linguística, atitude linguística, ensino 

de língua materna. 
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ABSTRACT 

 

 

Recent studies beckon to a growing interest of linguists about the feelings, 

opinions, beliefs and behaviors of speakers for the different languages and different 

varieties of the same language. All of these processes, which are based on the concepts 

of attitude and linguistic representation, constitute a research question very pertinent in 

view of its close relationship with the teaching / learning languages, language policy 

creation and study of social behavior. Based on these studies, as part of sociolinguistics, 

this research was devoted to ascertaining the attitude / performance of students in 3rd 

year high school of some schools at Rio de Janeiro to speak about some of the 

Portuguese in Brazil. The investigation grew out of a corpus of speech samples 

collected by the projects "standard urban enlightened" (NURC - Rio de Janeiro), 

"Linguistic Variation in Southern Brazil" (VARSUL - Rio Grande do SUL) and "Group 

linguistic studies in western Pará "(GELOPA - Pará), which was exposed to the 

research subjects to answer a poll. Our intention with this work, get a small sample of 

the current situation of linguistic prejudice in Rio de Janeiro considering the passage of 

twelve years since the last overhaul of the National Curriculum Parameters (PCNs), 

which predict the defense and respect for linguistic diversity in Brazil. 

 

Keywords: sociolinguistics, linguistic representation, linguistic attitude, maternal 

language teaching. 
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1) INTRODUÇÃO: 

  

 As pesquisas no campo da sociolinguística, no Brasil, vêm se desenvolvendo 

em larga escala nas últimas duas décadas, explorando um amplo e variado acervo de 

temas. Estudos mais recentes, por sua vez, acenam para um crescente interesse dos 

linguistas a respeito dos sentimentos, crenças e comportamentos dos falantes em 

relação às diferentes línguas e diferentes variedades de uma mesma língua. Nesse 

contexto, investigações sobre atitude e representação ganham notoriedade no âmbito 

dos estudos de linguagem tendo em vista sua estreita relação com o ensino/ 

aprendizagem de línguas, criação de políticas linguísticas e o estudo do comportamento 

social. 

 Podemos ver um reflexo dessa tendência na confecção de recentes políticas no 

campo educacional, especificamente no que se refere ao ensino da Língua Portuguesa. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), documento elaborado pelo Ministério da 

Educação no intuito de definir as diretrizes dos currículos a serem adotados no ensino, 

destacou como função do professor de português o combate ao preconceito, conforme 

podemos identificar no seguinte trecho: 

 

O conhecimento, a análise e o confronto de opiniões sobre as 

diferentes manifestações da linguagem devem levar o aluno a 

respeitá-las e preservá-las como construções simbólicas e 

representações da diversidade social e histórica. [...] Na escola, 

o aluno deve compreender a relação entre, nas e pelas 

linguagens, como um meio de preservação da identidade de 

grupos sociais. (p. 09) 

 

 Ainda em seu texto, os PCN declaram que os estudantes do ensino básico 

(fundamental e médio) devem sair da escola sendo capazes de formar elos entre as 

diversas manifestações linguísticas, legitimando-as de modo a superar o preconceito.  

As orientações apontadas pelos Parâmetros Curriculares, indubitavelmente, 

representam um grande passo no que se refere à busca pelo que podemos chamar de 

igualdade linguística, não no sentido de que a língua deve ser igual em todo seu 

território de alcance, mas que toda expressão do uso linguístico seja tratado de forma 

igualitária, promovendo o respeito e dignidade de seus falantes. Essas diretrizes, 
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contudo, encontram grandes dificuldades para que possam, de fato, desencadear 

resultados. A ação dos profissionais educadores, presos aos conteúdos programáticos 

voltados para um ensino prescritivista da língua, acaba por inibir um tratamento mais 

amplo e aprofundado sobre os diferentes usos da língua.  

 Mais de uma década após a última edição deste documento, cabe questionar o 

êxito das recomendações presentes em seu texto. Como os alunos avaliam os usos 

linguísticos no Brasil? O processo de escolarização tem sido suficiente para modificar 

as percepções e sentimentos dos alunos com relação aos diferentes falares do PB? 

Houve, efetivamente, uma redução no grau de preconceito linguístico? As diretrizes 

pedagógicas propostas pelos PCN estariam de fato sendo postas em prática? Como? 

Diante dessas questões, vislumbrou-se uma possibilidade de estudo pertinente, 

constituindo, desse modo, a motivação inicial para o desenvolvimento desse trabalho. 

 A curiosidade do pesquisador, todavia, não é o suficiente para determinar a 

validade de um estudo que se arvore científico. A fim de viabilizar a pesquisa, foi 

necessário compreender sua relevância social e acadêmica, delimitar seu objeto, buscar 

um enquadramento teórico que pudesse explicar os fenômenos que pretendíamos 

observar. Incursionamos, portanto, no campo da psicologia social, área do saber que 

produziu os principais conceitos com os quais trabalhamos e serviu como fonte teórica 

para os estudos sociolinguísticos de que tratamos. Nesse ponto, as motivações iniciais 

do projeto uniram-se aos estudos sociolinguísticos no campo das representações e 

atitude, dando origem ao trabalho aqui apresentado.  

  

1.1) Tema da Pesquisa: 

 

 Fundamentado nos estudos sobre representações e atitudes, no âmbito da 

sociolinguística, constitui tema desta dissertação de mestrado as atitudes e 

representações de estudantes do 3º ano do Ensino Médio matriculados escolas privadas 

pré-determinadas, registradas no Rio de Janeiro, a respeito das variedades do Português 

do Brasil considerando a passagem de doze anos da implementação dos últimos dos 

PCN de Língua Portuguesa.  

 

1.2) Justificativa: 

 

 Uma análise superficial do atual quadro do ensino de português é suficiente para 
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constatarmos uma série de deficiências que conduzem a uma compreensão 

problemática dos estudantes com relação à língua materna. Os inúmeros tropeços que 

envolvem o ensino da língua vernácula partem, mormente, de uma visão errônea e 

reducionista da língua, que, muitas vezes, não é revelada em toda sua amplitude de 

variedades, característica fundamental de toda língua natural, sendo tomada apenas 

através de sua face mais tradicional e conservadora, como revela Mattos e Silva: 

 

A escola brasileira, desde que começou a expandir-se, no 

século XIX,  se pauta no ensino de português, por uma 

norma padrão de tradição lusitanizante (...) 

desconhecendo as mudanças ocorridas no interior do 

português brasileiro ao longo do tempo. (2006, p. 227) 

 

 Dentro dessa ótica, investigar como nossos estudantes compreendem o 

fenômeno linguístico é, em última análise, elaborar um pequeno retrato sobre ensino de 

língua materna na atual sincronia. Neste ponto, os subsídios teóricos que servem de 

base para esta pesquisa serão de singular relevância na medida em que oferecem 

elementos para a compreensão e interpretação dos problemas que envolvem a educação 

brasileira no que tange ao ensino de línguas. Considerando o fato de que as 

representações “têm fortes ligações com o processo de aprendizagem, contribuindo 

para fortalecê-lo ou torná-lo lento” (CASTELOTTI & MOORE, 2002, p. 5), este estudo 

será especialmente relevante para pensar o ensino de língua materna, uma vez que seu 

desenvolvimento ensejará reflexões sobre as práticas pedagógicas atuais. Sabendo que 

as representações não são formas de conhecimentos impermeáveis, isto é, e podem ser 

modificadas, os resultados dessa pesquisa poderão conduzir ao desenvolvimento de 

estratégias de intervenção adequadas com vistas a favorecer o aprendizado. 

 Convém ressaltar que as pesquisas sobre atitudes e representações linguísticas 

desenvolvidas até o presente momento no campo dos estudos de linguagem têm se 

direcionado, de uma maneira geral, a comunidades de fala que apresentam áreas de 

contato linguístico, tendo sido particularmente importantes para as investigações sobre 

as avaliações sociais criadas entre os falantes nas áreas de bilinguismo e plurilinguismo, 

como fronteiras, regiões povoadas por imigrantes ou com contato inter-étnico, como 

em regiões de presença indígena. Através de um levantamento bibliográfico, foi 

possível identificar alguns estudos em desenvolvimento voltados para a análise da 
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representação entre variedades de língua materna.  Nessa perspectiva, a concretização 

desse projeto é considerada válida no sentido de endossar essa linha de abordagem das 

investigações sobre o tema em questão. 

 Há de se reconhecer as limitações apresentadas pela pesquisa, considerando seu 

universo reduzido de aplicação. No entanto, as reflexões desencadeadas pelas 

discussões feitas e pela análise dos dados obtidos representam um ponto de partida para 

futuros projetos de maior amplitude. 

 

1.3) Questões da pesquisa: 

 

Como se posicionam os alunos do 3º ano do ensino médio frente aos diferentes 

falares do português do Brasil? Essa foi a questão primordial que conduziu todo o 

processo de pesquisa e análise de dados. Considerando que “as atitudes linguísticas 

exercem influências sobre o comportamento linguístico” (CALVET, 2002, p. 65) 

buscamos observar como esses falantes encaram as falas de outros usuários da língua, 

provenientes de diferentes regiões do país, isto é, os estudantes apresentam uma visão 

menos preconceituosa em relação às diversas manifestações do Português do Brasil ao 

final de sua jornada escolar? 

 Uma questão que também se mostrou importante foi saber se professores de 

língua portuguesa vêm trabalhando com os postulados dos PCN em sala de aula, como 

avaliam os materiais didáticos e a participação da universidade na formação como 

docente de língua. 

 Frente a essas questões algumas hipóteses foram ponderadas por meio da 

pesquisa. A primeira delas aponta para o fato de que o atual sistema de ensino de língua 

materna, apesar de todas as recomendações presentes nos parâmetros curriculares, não 

vêm logrando êxito em seus objetivos. Isto significa que os alunos ainda saem das 

escolas trazendo consigo uma visão preconceituosa com relação às falas dialetais, 

reconhecendo no português ensinado em sala de aula, essencialmente de ordem escrita, 

um modelo inalcançável de correção. Tal perspectiva vem a ser, desse modo, um dos 

grandes obstáculos para a aprendizagem. Também consideramos como hipótese desta 

pesquisa uma possível tendência à supervalorização do falar carioca, tendo em vista a 

naturalidade dos sujeitos envolvidos, todos nascidos no município do Rio de Janeiro. 
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1.4) Objeto de pesquisa 

  

 Quando realizamos um estudo em representações sociais, estamos, a rigor, 

pesquisando algum fenômeno de representação social. Estes fenômenos são, por 

natureza, difusos e apresentam diversas faces.  Neste trabalho, os fenômenos que nos 

chamaram a atenção, em uma aproximação inicial, foram as representações e as 

atitudes dos falantes sobre os diversos usos linguísticos do Brasil.  

 Contudo, convém destacar, a extrema complexidade desse objeto de estudo. 

Celso Pereira de Sá (1998, p. 22) diz que “os fenômenos da representação são mais 

complexos do que os objetos de pesquisa que construímos a partir deles”. A 

simplificação teórico-conceitual na construção desse objeto de pesquisa constitui, desse 

modo, uma estratégia através da qual o estudo do fenômeno se torna relevante e viável.  

O autor ainda destaca que “quando simplificamos o fenômeno da representação social, 

transformando-o em objeto de pesquisa, fazemos isso através de uma teoria” (ibidem: 

22) que serve, em última análise, não só para simplificar o fenômeno em si, mas para 

organizá-lo e torná-lo inteligível.  

  

1.5) Objetivo: 

 

 O objetivo principal que regeu esta pesquisa consistiu em observar e analisar as 

atitudes e representações linguísticas de alunos do 3º ano do ensino médio de escolas do 

Rio de Janeiro no tocante aos usos linguísticos próprios das regiões brasileiras 

pré-selecionadas para esta pesquisa.  

 Com este ponto de partida, desdobraram-se objetivos secundários. Foi 

examinado, através da análise dos resultados, se o processo escolarização foi um fator 

determinante na percepção desses falantes sobre as diferentes manifestações da língua 

falada, isto é, se a escolarização foi suficiente para reduzir o preconceito linguístico. 

 Calvet (2002) sinaliza para o fato de que a relação do falante com uma 

determinada cultura tende a influenciar na aquisição ou adoção de uma língua. Isto 

significa que uma relação positiva com uma cultura favorecerá a aquisição de sua 

língua ao passo que uma relação negativa conduzirá a uma rejeição da língua. Tais 

afirmações podem, da mesma forma, serem tomadas no âmbito das variações 

linguísticas. Nesse sentido, constitui objetivo secundário desta pesquisa, observar quais 

são os falares mais prestigiados ou, ainda, aqueles que são vítimas de preconceito, com 
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vistas a detectar os fatores subjacentes a essas avaliações. 

 Finalmente, almejamos conhecer um pouco a prática e a opinião dos professores 

de Língua Portuguesa diante de questões como a qualidade dos livros didáticos e papel 

da universidade na formação docente. 

 

1.6) Organização do trabalho 

 

 Para fins de organização, a pesquisa que iremos apresentar foi constituída em 

quatro capítulos, subsequentes a esta introdução. Nesta, delimitamos os detalhes 

técnicos da pesquisa: tema, justificativa, problemas, objeto e objetivo.  

No Capítulo I, são apresentadas as bases teóricas que fundamentaram o 

trabalho. Esclarecemos os conceitos de representação e atitudes, prestígio e preconceito 

linguístico, estereótipos e norma linguística. Ainda neste segmento, fazemos uma breve 

exposição a respeito da história do Português do Brasil, apontando algumas 

interpretações a respeito do seu processo de formação. 

 A partir do Capítulo II, definimos e descrevemos a metodologia adotada para a 

execução do trabalho. Neste ponto da pesquisa, foi elaborada uma pequena introdução 

situando o contexto de pesquisa sobre representações. Em seguida definimos a natureza 

da pesquisa, seus instrumentos, os sujeitos envolvidos, o corpus de trabalho e 

procedimentos adotados para a coleta de dados e para a prática da investigação. 

 No terceiro capítulo, são apresentados e descritos, com auxilio de gráficos e 

tabelas, os dados obtidos a partir da aplicação dos instrumentos.  

Finalmente, no quarto e último capítulo, elaboramos reflexões a respeito do foi 

possível observar com os resultados gerados através de pesquisa, numa tentativa de 

explicar os fenômenos verificados. Além disso, neste segmento final, procuramos 

pensar sobre a relação entre sociedade e língua, tendo em vista o contexto 

socioeconômico brasileiro. Terminamos este debate, refletindo sobre os caminhos a 

serem percorridos para a implementação de mudanças no ensino e na política de 

línguas. 
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CAPÍTULO I 

 

2) FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA 

 

2.1) Das representações e atitudes: 

 

 Os estudos sociolinguísticos no Brasil vêm explorando um grande volume de 

temas, principalmente nos últimos vinte e cinco anos. Seguindo essa tendência, as 

pesquisas voltadas para a análise das atitudes e representações linguísticas têm ganhado 

força, sendo desenvolvidas em diversas regiões do país em âmbito acadêmico. 

 Uma breve incursão na história da linguística nos leva a crer que o interesse por 

essas questões não é um fenômeno recente. Embora pouco sistemáticas no que se refere 

à terminologia e teorização, encontramos muitas referências reveladoras dessa 

preocupação envolvendo os processos de representação e atitudes. William Labov, por 

exemplo, ao elencar os problemas que envolvem o estudo empírico das mudanças 

linguísticas, usa o termo “avaliação” para designar aquilo que identifica como 

“correlatos subjetivos (ou latentes) das mudanças objetivas (ou manifestas)”, cuja 

“abordagem indireta (...) correlaciona as atitudes e aspirações gerais dos informantes 

com seu comportamento linguístico” já a abordagem direta “é medir as reações 

subjetivas inconscientes dos informantes aos valores da própria variável linguística.” 

(2001, p. 193). Em seus estudos em Matha’s Vineyard, o autor verificou que a 

centralização do segmento fonético (ay) e (aw) estava diretamente relacionada ao status 

social dos falantes da ilha. Aqueles que desejavam revelarem-se como nativos da região 

tendiam a centralizar cada vez mais esses segmentos, numa supervalorização da fala 

local, ao passo que aqueles que desejavam sair da ilha, abandonavam essa 

centralização.  

 A relevância de tais avaliações subjetivas é notória até mesmo na criação de 

políticas e planejamentos linguísticos, conforme Ataliba de Castilho revela em artigo 

produzido para o site do Museu da língua portuguesa (2010): 

 

Até a primeira metade do século passado, moções aprovadas 

em congressos apontaram uma variedade regional, o falar 

carioca, como o padrão do Português Brasileiro. Essa 
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variedade passou a ser utilizada na preparação de livros 

didáticos por professores do Rio de Janeiro, impressa por 

editoras localizadas em sua maioria na mesma cidade. (p.5) 

 

 Este processo de seleção de formas mais ou menos aceitas constitui uma 

questão bastante pertinente para os estudos linguísticos e tem servido de base para 

pesquisas no campo da psicologia social e da sociolinguística, através das noções de 

representações e atitudes linguísticas. Tais conceitos constituíram, portanto, os pilares 

teóricos desta pesquisa, e, por isso, torna-se necessário compreendê-los e delimitá-los. 

 Não é difícil, numa conversa informal, observarmos as críticas feitas por 

falantes do PB com relação aos diferentes modos de falar característicos das diversas 

regiões do país. Nessas avaliações, normalmente toma-se como referência um ou mais 

modelos de beleza e correção em detrimento de outros, sem que haja, nesse proceder, 

nenhum fundamento de caráter científico. Todas essas avaliações refletem as 

percepções correntes na sociedade a respeito da língua em uso e de seus falantes. O 

pesquisador suíço Uli Windisch, Universidade de Genebra, ressalta que:  

 

Se de um lado existe um pensamento erudito e uma maneira de 

falar correta, por outro há o pensamento social corrente e o falar 

cotidiano. Destes dois últimos, diz-se, frequentemente, que são 

incorretos, ilógicos, simplistas, falsos, aberrantes etc. Na 

realidade, nem o pensamento social corrente, nem o falar 

cotidiano são ilógicos. (WINDISCH, 2001, p. 139).  

  

Todo esse processo de adoção e rejeição, de produção de discursos 

preconceituosos ou de valorização, pode ser explicado por meio da teoria das 

representações sociais e das atitudes. Os dois conceitos são, muitas vezes, confundidos 

entre si, ou ainda, descritos sem que haja uma diferenciação clara, conforme aponta 

Castelloti & Moore (2002): 

 

Os dois conceitos, de representação e de atitude, ambos 

emprestados da psicologia social, apresentam muitos pontos de 

contato e às vezes são utilizados um no lugar do outro. A 

maioria dos autores, entretanto, prefere distingui-los. (p.11) 
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 O termo representação vem sendo amplamente empregado em muitos 

segmentos das Ciências Humanas, muitas vezes, com sentidos diferentes e, 

frequentemente, imprecisos. Nesse sentido, tomamos alguns pontos de referência a fim 

de elucidar os conceitos a serem trabalhados bem como garantir a cientificidade da 

pesquisa.  

 As representações podem ser definidas como uma forma de conhecimento, 

elaborada socialmente, com um objetivo prático e que contribui para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social. “Circulam nos discursos, são trazidas pelas 

palavras e veiculadas em mensagens midiáticas, cristalizadas em condutas” 

(JODELET, 2001, p. 18). Diferenciam-se, dentre outros, do saber científico, não 

obstante, constitui um objeto de estudo legítimo, dada sua importância na vida social, 

sua intervenção nos processos de difusão/ assimilação de conhecimentos, definição de 

identidades pessoais e sociais e de transformações sociais. 

 A relação sujeito/ objeto compõe o binômio fundamental no processo de 

representação: “representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual um sujeito 

se reporta a um objeto.” (ibidem: 22) O que chamamos “objeto” pode ser tomado como 

uma pessoa, um fato material, psíquico ou social, uma teoria, um fenômeno natural; 

pode ser real ou imaginário. A representação mantém com seu objeto uma relação de 

reconstrução, simbolização e interpretação: restitui simbolicamente o objeto, toma seu 

lugar e atribui a ele as marcas do sujeito.  Por meio da representação, a realidade é 

reconstruída na transformação de informações expressivas em imagens significativas, 

estas menos ricas em informações, todavia mais produtivas para a compreensão. No 

âmbito da sociolinguística, o objeto da representação a que nos referimos são as línguas 

ou variedades desta mesma. 

 Outro fator importante no estudo das representações diz respeito a seu papel da 

construção e manutenção de identidades. Por meio da criação de um universo 

consensual de pensamentos, as representações sobre os “objetos” da realidade 

favorecem a formação de valores comuns, reforçando a noção de pertencimento. 

Conforme sublinha Jodelet, “partilhar uma idéia ou uma linguagem é também afirmar 

um vínculo social e uma identidade [...] A partilha serve à afirmação simbólica de uma 

unidade e de uma pertença.” (2001, p.34). Podemos perceber que as representações 

estão associadas à formação de grupos sociais, conforme sublinha Isis Ribeiro: 
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Entre falantes de língua portuguesa, como de quaisquer 

outras línguas, por exemplo, não é raro encontramos 

falantes de variedades linguísticas que gozam de menor 

prestigio associando-se a grupos que fazem uso da 

mesma variedade e determinando desta forma o grupo 

social a que pertencem. (RIBEIRO, 2007, p. 16) 

 

Nessa dinâmica, atua uma função cognitiva inerente ao processo de 

representação: a ancoragem. Ela permite tornar comum um elemento novo ou estranho 

integrando-o a um “universo de pensamento preexistente” (JODELET, 2001, p. 35). 

 Jodelet propõe ainda que as representações nascem da necessidade do homem 

de estar informado sobre a realidade que o cerca e de como agir diante dela. As 

representações se associam entre si na construção de normas culturais, orientando 

modelos de conduta. As representações individuais são, em última análise, parte de um 

conjunto de crenças e ideias que possuem uma lógica própria. Consoante Serge 

Moscovici  

 

O individuo sofre a pressão das representações 

dominantes na sociedade e é nesse meio que pensa ou 

exprime seus sentimentos. Essas representações diferem 

de acordo com a sociedade em que nascem e são 

moldadas. Portanto, cada tipo de sociedade, às 

instituições e às praticas que lhe são próprias. (2001, p. 

49) 

 

No que concerne aos domínios da linguagem, as representações podem ser 

observadas nos discursos que manifestam visões sobre as línguas ou variedades de uma 

língua. “Muitas representações sociais importantes são adquiridas como crenças 

individuais no curso da aprendizagem de uma língua, em particular da língua materna.” 

(HARRÉ, 2001, p. 116) Em nosso campo de estudos, o das representações linguísticas, 

buscamos observar essas visões acerca da língua/ variedade e sua relação com seu 

contexto de produção, ou seja, a influência do componente sociocultural neste 

processo. 

Nesse sentido, podemos constatar que as representações linguísticas têm 
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significativa participação na elaboração e no estabelecimento das normas linguísticas.  

O que denominamos norma pode nos remeter a diferentes definições. Por um 

lado, a norma é considerada um conjunto de hábitos linguísticos de uma dada região ou 

grupo de falantes e pode ser entendida como um acordo tácito de usos linguísticos 

condicionados em função do ambiente onde o indivíduo se encontra, seja ele familiar, 

de amigos, de trabalho: para cada um, uma forma diferente de se portar 

linguisticamente. Por outro lado, também se convencionou chamar “norma”, o conjunto 

de regras que determinam o bem falar/ bem escrever. 

Mattos e Silva (2004) propõe duas categorias de norma que define como i) 

“norma normativo-prescritiva” que representa a adoção de um modelo de variedade 

linguística que passa a servir de parâmetro para a avaliação das demais variedades, 

sendo considerado erro tudo aquilo que não segue essas diretrizes e  ii)  “normas 

sociais”, responsáveis por definir os grupos sociais que constituem a rede social de uma 

determinada sociedade. Segundo Mattos e Silva (ibidem) estas se distinguem em 

normas “sem prestigio social” (estigmatizadas) e normas “de prestigio social” / (norma 

culta). 

 Em comum entre os dois possíveis conceitos de norma, há a ideia de que essa 

conformidade ou essa obediência sejam socialmente válidas e desejáveis. Isso significa 

dizer que as normas apresentam uma importância social. Nesse aspecto, podemos 

constatar que as representações atuam conjuntamente na criação de normas e de sua 

validação, confeccionando o pensamento do senso comum a respeito do que é 

considerado normal numa comunidade de fala, ou ainda, do que vem a ser certo e errado 

no que tange ao uso linguístico. 

 A norma pode, também, ser considerada um elemento desencadeador de 

“conflitos linguísticos” (LAGARES, 2011.), compreendidos como situações de 

enfrentamento entre forças sociais no que tange ao uso da língua. Muitas vezes, falares 

que pertencem a grupos sociais desvalorizados no contexto socioeconômico sofrem 

uma espécie de violência simbólica por parte daqueles que detém a norma de prestígio, 

constituindo um embate cujos resultados são previsíveis. Subjacentes a esse processo 

de conflito, situam-se as representações que fundamentam a definição de normas e de 

seu status no meio social. Podemos ir mais adiante e afirmar que a norma é também 

uma representação. 

 Após compreendermos melhor o que são as representações, caminharemos para 

uma elucidação teórica a respeito das atitudes linguísticas. 
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 As pesquisas em atitudes linguísticas foram desenvolvidas a partir do campo da 

Psicologia Social, mais precisamente por Wallace Lambert, em meados da década de 

60, no Canadá. Desde então, muitas definições acerca dessa noção foram 

desencadeadas.  

 Embora inicialmente o termo atitude nos remeta a uma ideia de ação, de 

realização prática, algo exterior ao indivíduo, nos termos da psicologia social, as 

atitudes pertencem à esfera psíquica, não são diretamente apreensíveis e só podem ser 

alcançadas por meio do comportamento que geram. 

 Damke apud Ribeiro (2007) conceitua atitudes linguísticas como 

posicionamentos, avaliações dos falantes com relação às variedades linguísticas que 

usam e conhecem. Calvet (2002), por sua vez, sinaliza que as atitudes são “sentimentos 

dos falantes para com suas línguas, para com as variedades de línguas e para com 

aqueles que a utilizam.”  

 Na perspectiva de Lambert & Lambert (1972), as atitudes são desenvolvidas 

como uma tentativa de ajuste ao meio social, apresentando a função de determinar 

nosso comportamento. Elas afetam nosso julgamento e percepção sobre os outros, 

determinando, assim, os grupos, os pensamentos, as crenças às quais nos associamos.  

 Conforme destacamos, não é possível termos acesso direto às atitudes de um 

indivíduo. Por se tratar de um fenômeno complexo torna-se difícil mensuramos com 

precisão os graus de uma atitude que podem variar em uma escala que vai do positivo 

ao negativo. Calvet (2002) aponta o preconceito, a segurança/insegurança, a aceitação e 

rejeição e a hipercorreção como formas de manifestação de atitudes.  

Lambert sinaliza, ainda, que as atitudes são constituídas por três elementos: o 

saber ou crença (componente cognoscitivo), construído a partir do que ouvimos ou 

aprendemos sobre uma língua/ variedade; a valoração (componente afetivo), 

sentimentos evocados frente ao que se sabe sobre uma língua/ variedade; e a conduta 

(componente conativo), que são as nossas tendências a reagir a essas crenças e 

sentimentos.  

 Com base nesses aportes teóricos, em que aspectos podemos balizar as 

fronteiras entre as noções de atitude e representação? Calvet (1999), aponta para a 

diferença entre esses conceitos: 

 

Se representação e atitudes linguísticas têm em comum o traço 

epilinguístico que as diferencia das práticas linguísticas e das 
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análises metalinguísticas, elas se distinguem teoricamente pelo 

caráter menos ativo (menos orientado em direção a um 

comportamento), mais discursivo e mais figurativo das 

representações. (CALVET, 1999, p. 75) 

 

  No que tange à “discursividade”, compreendemos que as atitudes são 

observáveis por meio do comportamento que geram, sendo desencadeadas por um 

estímulo externo, ao passo que a representação produz um discurso, um enunciado 

claro. Discriminar uma pessoa por falar com um dado sotaque é uma maneira de se 

observar uma atitude linguística, uma vez que a “opinião” sobre a língua orienta um 

dado comportamento. Dizer que um sotaque ou língua é incorreto ou feio, nos remete a 

representação de dado usuário da língua com relação aos diferentes falares/ falantes, 

por exemplo.  

 Outro aspecto que afasta as representações das atitudes é o fato de que esta 

depende de um estímulo externo e aquela não vê diferença entre o universo externo e 

interno. Em sua atividade representativa o individuo constitui-se como sujeito, 

situando-se no mundo social e material. As representações sociais não são apenas 

opiniões, mas espécies de teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e 

uma linguagem particulares, em que o real e o psicológico confundem-se num 

continuum. A título de sistematização, podemos considerar o seguinte quadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda sobre os estudos acerca das representações linguísticas Castelotti & 

Moore (2002) destacam uma observação que constitui consenso entre as pesquisas 

nesta área: é possível identificar traços discursivos de um estado de representação, mas 

também identificar os traços de sua evolução no contexto. As performances são 

maleáveis, se modificam e também podemos modificá-las. Essa constatação vem a ser 

Representação 

•Mais discursiva 

•Menos conativa 

• Interno e externo 
confundem-se 

 

Atitude 

•Menos discursiva 

•Mais conativa 

•Depende de 
estímulo externo 
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fundamental para os trabalhos situados neste campo, visto que contribuem para a 

confecção de ações (políticas, pedagógicas etc) adequadas a fim de minimizar o 

preconceito e suas consequências para a aprendizagem e, em última análise, para a 

sociedade. 

Para compreendermos a dinâmica do preconceito, é preciso ter em mente 

também sua contrapartida, o prestígio linguístico. Seu conceito, assim como o de 

preconceito, subjaz à relação entre valores sociológicos, tais como classe, status e poder 

e características linguísticas que configuram uma dada variedade. Considera-se uma 

variedade prestigiosa aquela que se acredita ser a mais correta e adequada para a 

maioria das situações comunicativas, mais utilizadas em contextos como meios de 

comunicação e situações de formalidade. Esse processo de atribuição de valores está 

diretamente ligado à posição sociocultural e status dos falantes da comunidade de fala 

que utilizam aquela dada variedade. As variedades que, por outro lado, ocupam o polo 

inverso deste todo, são vítimas do que se convencionou chamar de preconceito 

linguístico.   

 No tocante à linguagem, o preconceito pode ser definido como um 

comportamento discriminatório, gerado por uma atitude negativa contra um falante ou 

toda uma comunidade de fala em razão de seu dialeto. Bagno (2001) aponta que o 

preconceito linguístico, na maior parte das vezes, tem origem socioeconômica, como 

exemplifica apontando que “se o nordeste [do Brasil] é ‘atrasado‘, ‘pobre‘, 

‘subdesenvolvido’ (...) ‘naturalmente’ as pessoas que lá nasceram e a língua que elas 

falam também devem ser consideradas assim” (1999: 61).  

Muitas vezes, o preconceito é construído a partir de estereótipos que compõem 

o conjunto de representações de uma dada cultura. Para Castelloti & Moore (2002: 10) 

“o estereótipo é uma forma específica de verbalização de atitudes, caracterizada pelo 

acordo dos membros do mesmo grupo em torno de determinadas características, que 

são adotadas como válidas.” Nas palavras de Calvet (2002: 67), “esses estereótipos não 

se referem a línguas diferentes apenas, mas também às variantes geográficas das 

línguas, frequentemente classificadas pelo senso comum ao longo de uma escala de 

valores”. 

 No âmbito da linguagem, os estereótipos constituem elemento revelador de 

atitudes e representações a respeito de uma língua ou dialeto. Frases correntes na 

cultura brasileira são reveladoras nesse sentido: o carioca fala com chiado, o baiano fala 

lentamente ou cantando, o gaúcho fala muito alto, entre outras afirmações subjetivas.  
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 Se por um lado os estereótipos manifestam atitudes que podem ser favoráveis 

ou desfavoráveis dentro de uma linha graduada de julgamentos, o preconceito, por sua 

vez, constitui-se a partir de uma atitude fundamentalmente negativa, por parte de um 

indivíduo, para com outro indivíduo ou grupo. 

 

2.3) Português do Brasil: formação 

 

 Estudos relacionados às características internas de uma língua devem percorrer 

os caminhos de sua história sob pena de comprometer sua validade, tornando-se 

inconsistentes. Foi, portanto, fundamental, fazer um breve levantamento das 

interpretações históricas a respeito da formação do Português do Brasil (PB), termo que 

vem sendo largamente empregado nos trabalhos acadêmicos.  

É consensual entre as pesquisas em Linguística Histórica que a língua falada 

hoje no Brasil resulta de um longo processo de contato linguístico e cultural. Entretanto, 

são intensos os debates envolvendo a questão da crioulização ou não de nossa língua.  

 Segundo ponto de vista interpretativo de Mattos e Silva (2006), o PB foi 

formado por três pilares linguísticos: o português europeu, considerando suas variações 

diacrônicas e sociais, as línguas indígenas - que junto ao português constituiu uma 

língua geral difundida a priori pelos jesuítas - e as línguas africanas, que emprestaram 

sua influência uma vez sendo os negros os principais difusores desse “português 

colonial”. Nos termos da autora, o português popular brasileiro é proveniente do que 

chamou de português geral brasileiro, uma língua veicular utilizada em um contexto de 

multilinguismo, tal qual se configurava o Brasil colonial, resultante do contato entre as 

diversas línguas existentes. Esta língua geral foi difundida basicamente via oralidade, 

sem o controle normativo da escola, e adquiridas como segunda língua, inicialmente.  

 Lucchesi, Baxter & Ribeiro (2009), por sua vez, admitem que em dada etapa da 

história processos de pidginização/ crioulização do português ocorreram, porém, estes 

não avançaram devido a questões sócio-estruturais, bem como não atingiram as 

camadas superiores da sociedade. Os autores citam alguns fatores descrioulizantes que 

interromperam esse processo em nosso país: o crescimento industrial que promoveu a 

urbanização, criação das metrópoles e construção de malhas rodoviárias - permitindo o 

intercâmbio cultural, somada a popularização dos meios de comunicação de massa e 

massificação do ensino básico. Todos esses eventos funcionaram como um força 

centrípeta, padronizando a língua portuguesa com traços mais próximos do europeu, 
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ainda que amplamente reestruturado.  

Os autores defendem a tese da “transmissão irregular” (2009), considerando o 

contexto de dominação no qual a língua do grupo dominante (língua alvo/ língua de 

superstrato) se impõe aos falantes de outras línguas em condições adversas de 

aprendizado. No Brasil, esse processo ocorreu na medida em que as gerações seguintes 

ao contato linguístico vieram a ter como língua materna uma variedade da língua de 

superstrato, no caso, o Português Europeu, variedade esta que apresenta lacunas e 

reestruturações gramaticais se comparada à língua alvo. 

 Ainda que permaneçam as discussões sobre a formação de nossa língua 

materna, parece-nos consensual a noção de que o PB apresenta características 

gramaticais muito particulares que diferenciam a língua falada no Brasil, daquela 

utilizada em Portugal. Isso, por si, configura condição suficiente para tratamento dado 

ao português neste trabalho.  

 

2.2.1) PB: variedades, dialetos, falares? 

 

 Com a publicação de O dialeto caipira, em 1920, Amadeu Amaral – 

considerado o precursor da dialectologia no Brasil – desenvolveu o que se pode chamar 

de primeira tentativa de descrever um falar regional. Pouco tempo depois, Antenor 

Nascentes, em 1922, já demonstrava sua preocupação com os dialetos regionais no 

Brasil, propondo uma divisão de isoglossas para os falares brasileiros. Todos esses 

fatos demonstram, nos estudos linguísticos, uma tentativa de descrever e delimitar as 

variedades do PB, para seu conhecimento e reconhecimento.  

 Atualmente, encontra-se em andamento o projeto Atlas linguístico do Brasil 

(Alib), que vem trabalhando para a descrição da realidade linguística brasileira. Este 

projeto tem como principais objetivos o estabelecimento de isoglossas para a divisão 

dialetal do Brasil e a constituição de um corpus para pesquisas.  

 A convergência de estudos que apontam para a descrição do PB, na qual se situa 

o projeto Alib, representam um grande avanço para os estudos linguísticos no Brasil. 

Trata-se de um trabalho sem precedentes e de extrema importância para futuras 

pesquisas nas diversas esferas da linguagem.  

 Contudo, não é uma tarefa simples delimitar o que vem a ser a expressão 

categórica de uma variedade do português brasileiro – a exatidão, neste caso, 

parece-nos impossível. “A variação não é estanque e a relação entre as múltiplas 
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variantes se situa num continuum.” (CALLOU, 2008, p. 60). Por essa razão, neste 

trabalho, não fixamos o termo “dialeto” ou “variedade” para nos referirmos aos 

diferentes usos linguísticos do Brasil. Por se tratar de uma questão teórica que demanda 

um estudo aprofundado, adotamos o termo “falares”, de cunho mais genérico. 

 

CAPÍTULO II 

 

3) METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1) Os domínios da pesquisa sobre representações: 

  

 É de grande importância, para qualquer trabalho científico, tomar conhecimento 

sobre quais aspectos e em que direção tem sido realizadas as pesquisas na área 

estudada.  No campo dos estudos representação esse estudo preliminar torna-se ainda 

mais fundamental se considerarmos seu universo multidimensional que torna esse 

objeto de pesquisa tão complexo. 

 Tomando como base a abordagem de Denise Jodelet (2001), podemos traçar 

três linhas de abordagem que fundamentam os estudos na área: 

1) Estudo das condições de produção e circulação das representações: focalizam as 

relações que o surgimento/ difusão das representações mantém com fatores como 

contexto ideológico e histórico, modelos culturais, dinâmica das instituições etc. 

2) Estudo dos processos e estados das representações: ocupa-se dos suportes da 

representação a fim de acessar seu conteúdo e sua estrutura, analisa os processos de 

formação, da construção de sua lógica e de sua transformação. 

3) Estudo do estatuto epistemológico das representações: baseia-se na reflexão das 

relações entre representação, real e pensamento científico. 

 Nosso trabalho aproxima-se mais da primeira linha de estudos previstas por 

Jodelet, considerando nosso objetivo de verificar a postura dos usuários da língua a 

respeito de diferentes falares e a relação desta com o contexto sociocultural dos mesmos 

falantes. 

Como já explicitado anteriormente, uma representação fundamenta-se na 

relação entre sujeito e objeto, pressupostos essenciais para sua existência. Nesta 

pesquisa, o objeto sobre o qual analisaremos a representação são alguns falares 
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brasileiros, especificamente, produções orais de falantes nativos do Pará, Rio de Janeiro 

e Rio Grande do Sul. 

 A pesquisa foi conduzida de forma a dar um tratamento qualitativo a dados 

estatísticos, quantitativos. Nossa abordagem metodológica pressupôs um contato direto 

do pesquisador com o ambiente/ situação onde ocorrem os fenômenos estudados 

através do trabalho de campo. Para Lüdke e André (1986), “a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados” (p.11). Segundo as autoras, a 

interpretação dos dados deve ser conduzida em uma lógica indutiva, cujo objetivo não é 

comprovar hipóteses pré-estabelecidas, mas formar abstrações com base na inspeção 

dos dados colhidos. 

 

3.2) Corpus 

Elaboramos nosso do corpus oral a partir da seleção de gravações provenientes 

de projetos linguísticos reconhecidos pela comunidade acadêmica, vinculados ao 

projeto Atlas Linguístico do Brasil (Alib). São eles: 

 1)  Varsul (Variação linguística na Região Sul do Brasil):  projeto voltado à 

descrição do português falado e escrito na Região Sul do país, vinculado à UFRGS, 

PUC-RS, UFSC e UFP. O informante selecionando pertence ao sexo feminino, com 

faixa etária de 25 a 50 anos, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

2) Gelopa (Grupo de estudos linguísticos do oeste do Pará), projeto vinculado à 

Universidade Federal do Oeste do Pará, cujo objetivo principal é constituir um corpus 

oral dos falares da região do oeste do Pará. O informante escolhido é do sexo feminino, 

na faixa etária entre 18 e 35 anos, natural de Santarém, Pará. 

3) NURC (Norma Urbana Culta), projeto que teve início na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e gerou um corpus a partir de entrevistas gravadas nas 

décadas de 70 e 90 do século XX com informantes com nível superior completo, 

nascidos no Rio de Janeiro e filhos de pais preferencialmente cariocas. Utilizamos uma 

amostra de fala mais recente, da década de 90. O falante utilizado em nossa pesquisa é 

carioca, do sexo feminino, entre 18 e 30 anos, com nível superior. 

 

3.3) Sujeitos da pesquisa: 

 

 Foram escolhidos como sujeitos da pesquisa estudantes do 3º ano do ensino 

médio provenientes de escolas privadas oficialmente registradas no Estado do Rio de 
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Janeiro em razão de estarem na etapa final da escolarização e, consequentemente, 

refletirem o resultado desse processo. Considerando que o escopo da pesquisa fora 

avaliar o grau de êxito dos postulados previstos nos PCN no que tange à redução do 

preconceito, consideramos mais produtivo para os objetivos almejados ter como 

sujeitos de pesquisa estudantes que estejam no nível de escolaridade em questão.  

 Os estudantes que participaram do estudo apresentam afinidade em seu perfil 

sociocultural. Todos estudam em escolas privadas, e pertencem à uma camada 

socioeconômica bastante próxima, sendo moradores de bairros de classe média da zona 

urbana do Rio de Janeiro. Para maior controle dos resultados, somente participaram da 

pesquisa estudantes compreendidos entre 17 e 20 anos, naturais do Rio de Janeiro. 

 Também foram entrevistados alguns professores, das mesmas instituições 

escolares onde estudam os alunos participantes da pesquisa. Estes apresentam tempos 

de carreira diversos se comparados entre si, porém todos cursaram universidades 

públicas do Rio de Janeiro. 

    

3.4) Perfil das escolas 

 

Colégio Garriga de Menezes 

 Fundado em 1959, o Colégio Garriga de Menezes recebe alunos desde a 

pré-escola até o Ensino Médio. Situa-se na região de Jacarepaguá, no bairro da 

Freguesia. Apresenta duas turmas de 3º ano, com 30 alunos em cada.  

 

Colégio e Curso Intellectus 

 Fundado em 1998 o Colégio e curso Intellectus conta com uma rede de seis 

unidades - cinco localizadas no município do Rio de Janeiro e uma em Niterói. Recebe 

alunos do segundo segmento do ensino fundamental (a partir do 6º ano) e do ensino 

médio. As unidades selecionadas para a execução da pesquisa situam-se nos bairros do 

Méier e Tijuca - cada uma conta com uma turma de 3º ano, com aproximadamente 35 

alunos. 

 

Colégio Maxx 

  Colégio nasceu como um curso preparatório, e só no ano de 2012, 

iniciou suas atividades nos ensinos médio e fundamental. Conta com uma unidade no 

bairro do Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro. 
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Tabela 1: Infraestrutura das escolas 
 

 

 
Garriga de 
Menezes 

Intellectus Maxx 

Biblioteca x   

Laboratório de Informática x x x 

Salas equipadas com data-show x x x 

Ar condicionado x x x 

Quadra poliesportiva x  x 

Piscina x   

 

 

3.5) Instrumentos da pesquisa: 

  

 A pesquisa teve como instrumento uma adaptação da técnica matched guise, 

desenvolvida por Wallace Lambert. Nesta técnica de coleta de dados, “grupos de juízes 

são levados a ouvir essas séries de gravações e a avaliar as características da 

personalidade de cada falante tanto quanto possível, usando pistas de fala apenas.” 

(LAMBERT, 1967, p.93) 

Os entrevistados foram expostos a gravações de falantes provenientes das 

regiões do Brasil já descritas para que, em seguida, respondessem a perguntas 

estruturadas, fechadas, semifechadas e abertas. Inicialmente, os sujeitos da pesquisa 

selecionaram “sim” ou “não” dentro de uma escala valorativa de características que 

poderiam ser atribuídas ao falante que discursava nas gravações. Em seguida, 

respondiam livremente a respeito da profissão dos falantes ouvidos. Por fim, 

assinalavam uma alternativa no que se refere ao nível de escolaridade. Todos esses 

dados podem ser observados no Anexo 1. 

   

3.5.1) A técnica Matched guise e seu aproveitamento para a pesquisa 

 

 
 Interessado pelo o bilinguismo franco-inglês na cidade de Montreal, Wallace 

Lambert, na Universidade McGill, desenvolveu com sua equipe uma técnica de pesquisa 

que ficou conhecida como Mached guise. O principal objetivo da utilização desta 
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metodologia era verificar as atitudes de falantes bilíngues com relação ao inglês e ao 

francês canadenses. 

 Nesta técnica, uma só pessoa fornecia amostras de fala para gravações 

utilizando as duas línguas focalizadas no estudo - francês e inglês. Os ouvintes, por 

sua vez, eram convidados a caracterizarem o falante gravado indicando traços de 

personalidade. No entanto desconheciam o fato de que o falante ouvido era o mesmo, 

tanto para o francês, quanto para o inglês. Com esse procedimento, os pesquisadores 

buscaram acessar atitudes inconscientes para com a língua ou variantes. 

 

O resultado revelou que os falantes ingleses foram 

avaliados de maneira mais favorável como mais 

atraentes, mais inteligentes, mais seguros, mais 

ambiciosos e de caráter mais positivo que os falantes 

franceses. Este resultado demonstrou que muitos jovens 

franco-canadenses, ao contrário dos jovens 

anglo-canadenses, encaram seu grupo como inferior e 

que percebem serem mais bem recebidos em ambos os 

grupos quando utilizam a língua inglesa. (RIBEIRO, 

2007: 18) 

 

  Por tratar dos falares do português do Brasil, não nos interessou utilizar um 

mesmo falante para conceder amostras de sua voz, sob pena de comprometimento dos 

resultados. Por isso, contamos com gravações de falantes nativos de diferentes regiões 

para que a pronúncia não se torne artificial ou caricata. Os falantes selecionados são 

naturais dos seguintes estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará. 

 Esperou-se, por meio desses instrumentos, verificar as atitudes e  

representações dos falantes selecionados com relação às diferentes formas de uso do 

PB, identificando o grau de prestígio ou desprestígio das variedades apresentadas.  A 

análise dos dados obtidos foi importante para corroborar a hipótese de que há, apesar 

da implementação de políticas educacionais, um acentuado preconceito linguístico. 
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CAPÍTULO III 

 

4. DADOS DA PESQUISA 

 

 Ao todo, foram contabilizadas 47 enquetes respondidas. Nem todos os alunos 

inscritos nas turmas participantes responderam às enquetes, já que realizamos as 

audições após o horário das aulas.  

O processo de obtenção dos dados foi conduzido pela própria pesquisadora nas 

unidades escolares pré-selecionadas. As condições em que as enquetes foram 

aplicadas variaram em função de diversos fatores, tais como: a qualidade das caixas 

de som disponibilizadas, a acústica das salas, o nível de ruído durante as audições. De 

um modo geral, podemos considerar as circunstâncias satisfatórias. Observaremos, 

nos gráficos seguintes, os resultados gerais da pesquisa. 

 

Primeiro segmento da enquete 

 

 Após a audição de cada amostra, os sujeitos responderam às enquetes cuja 

primeira parte solicitava uma avaliação de traços de personalidade do falante ouvido, 

respondendo “sim” ou “não” diante das características elencadas. 

 Com relação à Amostra 1, que apresenta a fala de um informante do sexo 

feminino, com nível médio de escolaridade, faixa etária entre 25 e 50 anos, natural de 

Porto Alegre, obtivemos o seguinte resultado: 
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 Notamos uma atitude e representação predominantemente positiva dos sujeitos 

entrevistados em relação à amostra de fala 1. Oito, das dez características elencadas 

foram bem avaliadas. As exceções foram os traços “engraçado” e “fisicamente 

atraente”.  

 A segunda amostra de voz teve por informante uma pessoa do sexo feminino, de 

nível universitário, entre 18 e 30 anos, natural do Rio de Janeiro. 
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Os resultados obtidos a partir da Amostra 2 foram surpreendentes, não 

correspondendo às expectativas criadas ao início do projeto de pesquisa. 

Acreditávamos que os sujeitos, por se identificarem com a fala ouvida, avaliariam 

positivamente em todos os aspectos. Vê-se que a representação e atitude do falar 

carioca são negativas no aspecto educação, confiança, generosidade e beleza. 

Destaca-se o aspecto modernidade, que recebeu grande número de respostas “sim”, 38 

num total de 47 votos. 

 A terceira gravação exibia uma amostra de fala de um informante do sexo 

feminino, entre 18 e 35 anos, nível universitário, natural do Pará. Obtivemos os 

seguintes dados: 

 

 

 Uma leitura a partir desses dados demonstra que o falante paraense figura como 

uma espécie de “bom selvagem”, sendo amplamente bem avaliado do ponto de vista da 

generosidade, simpatia e educação, porém não dotado de capacidades intelectuais, 

atrasado em relação ao contexto e incapaz de gerar atração física. Esta perspectiva 

enquadra-se em uma visão estereotipada da população proveniente do  norte/ nordeste, 

uma vez vistos sob a ótica da compaixão e da piedade. 

 

Segundo segmento da enquete: 

No segundo momento da enquete, os sujeitos respondiam a uma pergunta 

aberta: “Que profissão você acha que essa pessoa exerce?”. 
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 Observamos que a profissão mais apontada na amostra 1 exige nível superior de 

escolaridade, assim como grande parte das profissões mencionadas. De um modo geral, 

as profissões apontadas podem ser consideradas bem aceitas em nossa sociedade, 

gozando de algum status social. 

 

Tabela 2: Amostra 1 - Profissões 

Profissão Número de respostas 

Professora 12 

Estudante 7 

Psicóloga 5 

Comerciante 4 

Vendedora 3 

Guia de Turismo 3 

Administradora 2 

Bióloga 2 

Pedagoga 1 

Arquiteta 1 

Socióloga 1 

Policial 1 

Secretária 1 

Empresária 1 

Pesquisadora 1 

Profissão de baixa remuneração 1 

Não responderam 2 

 

 Observamos um fenômeno interessante na análise da Amostra 2. Por uma 

possível identificação com o informante, a maioria dos alunos que responderam à 

enquete indicou “estudante” como sendo a profissão exercida pela falante. Surgiram, 

entretanto, neste ponto da enquete, algumas profissões menos prestigiadas e associadas, 

geralmente, à população de baixa renda, como “empregada doméstica”, “dona de casa” 

e “caixa de supermercado”. Contudo, a maior parte das profissões apresentadas exige 

nível médio ou superior de escolaridade e gozam de boa reputação na sociedade. 
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Tabela 3: Amostra 2 – Profissões 

Profissão Número de respostas 

Estudante 25 

Professora 4 

Atendente de telemarketing 4 

Publicitária 2 

Jornalista 2 

Comerciária 1 

Advogada 1 

Psicopedagoga 1 

Empregada doméstica 1 

Dona de casa 1 

Caixa de supermercado 1 

Secretária 1 

Vendedora 1 

Assistente social 1 

Não respondeu 1 

 

 

 As respostas obtidas a partir da amostra 3 foram bastante reveladoras no que 

concerne ao preconceito linguístico. A profissão de empregada doméstica foi a mais 

mencionada. Também foram citadas “trabalhadora rural”, “agricultora”, “operária” e 

até mesmo “Boia fria”, termo que designa, geralmente, o indivíduo que executa um 

trabalho na zona rural, sem vínculos empregatícios, como cortadores de cana, por 

exemplo. 

 

Tabela 4: Amostra 3 - Profissões 

Profissão Número de respostas 

Empregada doméstica, diarista, faxineira 13 

Estudante 10 

Dona de casa 5 

Trabalhadora rural, na área rural 4 
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Jardineira 4 

Professora 2 

Ambientalista 2 

Operária 1 

Costureira 1 

Boia Fria 1 

Agricultora 1 

Entregadora 1 

Psicóloga 1 

Bióloga 1 

“trabalhadora” 1 

Nenhuma profissão 1 

 

 

Terceiro segmento da enquete 

 

 Após responderem ao teste sobre os traços de personalidade e profissão, os 

participantes da pesquisa foram convidados a indicarem o grau de escolarização dos 

falantes ouvidos, considerando os três níveis principais e a possibilidade de o falante 

não possuir escolaridade.  

 Com relação à Amostra 1, os resultados mantiveram-se em uma direção positiva 

na escala de valores. O nível superior foi apontado pela maioria dos sujeitos como 

sendo o grau de instrução do falante ouvido. 
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 Com relação à amostra 2, o nível de escolaridade predominantemente apontado 

foi o médio. Esse fato pode atribuído à mesma identificação ocorrida nas respostas 

obtidas no segundo segmento da enquete, ou ainda em função de uma visão crítica a 

respeito da educação no estado, muitas vezes apontada como precária e deficiente. 

 

 

 

 Os resultados verificados a partir da Amostra 3 reforçaram aquilo que se pode 

observar no segundo segmento da enquete com relação às profissões mencionadas. 

Uma parcela significativa dos sujeitos acreditava que a informante possuía apenas o 

Gráfico 4: Amostra 1 - Escolaridade 
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nível fundamental. Pela primeira vez, neste segmento, foi apontado o item “sem 

escolaridade”. 

 

 

Podemos comparar os resultados obtidos aos índices levantados pelo IBGE a 

fim de verificar uma possível correspondência. Pesquisa realizada em 2010 apontou o 

seguinte quadro: 

Quadro 1 

Escolaridade - população entre 18 e 24 anos 

 

Região Sul: 3,5% nível fundamental; 23,5% nível médio; 64% nível superior e 

9% outros níveis. 

Região Sudeste: 4,6% nível fundamental; 28,5% nível médio; 58,7% nível 

superior e 9% outros níveis. 

Região Norte: 9,3% nível fundamental; 33,8% ensino médio; 48,1% nível 

superior e 12,9% outros níveis. 

Região Nordeste: 17,6% nível fundamental; 43,2% nível médio; 30,4%  nível 

superior e 8,8% outros níveis. 

                           (Fonte: IBGE, Síntese de indicadores sociais, 2010.) 

 

Podemos notar que, em comparação às demais regiões nacionais, a região sul 

apresenta os maiores índices de jovens com nível superior completo ao passo que a 

Gráfico 6: Amostra 3 - Escolaridade 
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Região Nordeste apresenta o menor número de pessoas com este mesmo grau de 

escolaridade, seguida da Região Norte. Um olhar um pouco mais atento para a realidade 

brasileira permite ao jovem tomar ciência dessas disparidades, o que pode ter reflexo 

nos dados que obtivemos a respeito do nível de escolaridade dos falantes. 

 

A contraface: opinião dos professores 

Após observarmos as opiniões dos estudantes, interessou-nos conhecer o ponto 

de vista daqueles que ocupam a outra parte envolvida no processo ensino/ 

aprendizagem com o intuito de saber sobre como o ensino sobre variações linguísticas 

vem sendo executado. Realizamos uma pequena enquete (Anexo II) com seis 

professores que lecionam nas mesmas instituições escolares em que foram aplicadas as 

enquetes aos alunos. No questionário, havia quatro questões que contemplavam as 

seguintes questões: conhecimento sobre os PCN, trabalho com o tema da variação 

linguística em sala, abordagem dos livros didáticos e participação da universidade na 

formação docente. Obtivemos os seguintes resultados: 

 6 afirmaram conhecer parcialmente o texto dos PCN  

 6 afirmaram trabalhar com a temática das variações linguísticas em sala de aula 

 5 responderam que a abordagem do tema nos livros didáticos é regular e 1 um  

afirmou ser excelente. 

 6 acreditam que a participação da universidade na formação para  magistério  

foi regular. 

Observamos que, consoante a visão dos profissionais educadores, a situação 

ainda está longe do que pode ser considerado ideal, principalmente no que concerne ao 

conteúdo dos livros didáticos e na formação universitária. Contudo, são notáveis os 

progressos, uma vez que o tema das variações já faz parte da realidade nas salas de aula. 

Ainda sobre essa discussão Bortoni-Ricardo sublinha que 

 

 ao ensinar diferentes modos de falar, é preciso que a 

escola esteja bem consciente e bem preparada para 

mostrar que a esses modos diferentes de falar 

associam-se valores sociossimbólicos distintos. A 

escolha entre os modos de falar não é aleatória, é definida 

pelos valores vigentes, alguns seculares, que normatizam 

a comunicação humana e a vida em sociedade. (2011) 
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CAPÍTULO IV 

 

4) APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Observando os sentimentos e julgamentos dos sujeitos dessa pesquisa frente aos 

falares contemplados, notamos com nitidez um movimento decrescente no que diz 

respeito ao grau de valorização detectado. A amostra 1, correspondente à fala do Rio 

Grande do Sul, apresentou os melhores resultados, sendo bem conceituada na visão dos 

estudantes que participaram desse trabalho. Por outro lado, a amostra 2 teve uma 

repercussão intermediária, obtendo resultados mais equilibrados na escala de valores. 

Por fim, a amostra 3 recebeu uma avaliação predominantemente negativa. Essa 

valorização da Região Sul no que se refere à educação não é uma novidade no contexto 

brasileiro. É bastante comum ouvirmos que essa área do país possui pessoas bem 

educadas; os centros urbanos são aclamados, geralmente, pela ordem e limpeza pública. 

 O Sul do Brasil passou por um processo de colonização diferente das demais 

regiões do país.  Recebeu poucos escravos negros, por outro lado, acolheu 

muitos imigrantes de origem uruguaia, argentina, espanhola, alemã, italiana, polonesa, 

ucraniana entre outros. A forte associação do povo europeu à ideia de nobreza e riqueza 

colaborou para que se criasse uma imagem idealizada a respeito dessa região do país. 

Atrelado a esse fator, o componente econômico veio a reforçar essa visão, uma vez que 

a região sul é a segunda economia do país, ficando atrás apenas do Sudeste. 

Para explicar o preconceito voltado à população do norte/ nordeste, lembremo-nos 

dos fluxos migratórios que tiveram início na década de 20 e se intensificam nos anos 40, 

em função do crescimento industrial nos grandes centros urbanos do Sudeste. Esses 

migrantes, oriundos da zona rural dos estados do Norte e, principalmente, Nordeste, 

foram tomados como referência na criação da imagem que se tem dos nordestinos em 

geral. Muitos vieram ao Rio de Janeiro e São Paulo para trabalharem em setores como a 

construção civil entre outras funções que não demandam nível de escolaridade, como 

empregadas domésticas, porteiros etc. O fato de a maior parte desses imigrantes não 

possuir instrução gerou a hedionda ideia de que o nordestino é apto apenas para 

desempenhar trabalhos braçais e não atividades intelectuais – o que explica as opiniões 

acerca das ocupações da informante de número 3. Essa avaliação acabou sendo 

extensiva a alguns estados do Norte. Considerando que a representação linguística é 

gerada a partir da representação que se tem dos próprios falantes da região, observamos, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Afro-brasileiros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
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portanto, as raízes desse preconceito. 

 Não obstante, um outro dado colabora para a manutenção dessa representação. Um 

dos principais veículos (re) produtores dessa forma de conhecimento são os meios de 

comunicação, mais precisamente a televisão. Uma vez inaugurada e centralizada até 

hoje na região sudeste, a televisão, por meio de sua programação, promove uma visão 

estereotipada do povo do norte/ nordeste, revelando o predomínio de um modelo 

carioca/ paulista de fala, de comportamento, de costumes.  

O relatório de pesquisa “HÁBITOS DE INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO DE 

OPINIÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA II”, realizado pelo governo federal em 

2010, chegou a conclusão de que aproximadamente 95% dos entrevistados assistiam à 

televisão. Destes, a maior parte tem como programação preferida os telejornais e 

novelas, como mostra o gráfico a seguir: 

 

Quadro 2 

 

 

 

Uma breve análise das produções televisivas mais procuradas pela população 

nos leva a constatar que, de um modo geral, as regiões norte e nordeste do país são 

pouco ou mal contempladas. Nos telejornais, a maior parte das noticias dizem respeito 
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ao eixo centro-sul. A fala dos jornalistas das principais emissoras não revela os diversos 

matizes fonéticos que caracterizam os falares brasileiros.  

Na teledramaturgia, essas regiões só aparecem sob o prisma do atraso, em que 

predominam sistemas políticos ancestrais, modelos tradicionais de família e 

subdesenvolvimento econômico, vinculados geralmente ao ambiente rural. Os atores 

provenientes de regiões afastadas do eixo Rio - São Paulo, muitas vezes, têm seus 

sotaques descaracterizados. Se analisarmos as últimas dez telenovelas do horário nobre 

da TV Globo, que detém maior parcela da audiência nacional, verificaremos que apenas 

uma delas fez alguma referência ao Nordeste do país. Nesta telenovela, a protagonista, 

proveniente de uma cidade fictícia situada em Pernambuco, vai para o Rio de Janeiro 

fugindo da miséria. Vale lembrar que o papel foi executado por uma atriz paulista. Isso 

demonstra que a representação da mídia a respeito dos falares age diretamente na 

construção da representação dos expectadores, promovendo a manutenção de 

estereótipos e preconceitos. 

 

5) Conclusão: 

 

O Brasil é um país de muitas diferenças. A começar pela formação de seu povo, 

resultado de inúmeros contatos interétnicos e interculturais. Todo esse intercâmbio não 

poderia deixar de influenciar em nossa formação linguística, sendo língua e sociedade 

componentes indissociáveis. Nutridos pelo mito da harmonia, exportamos a ideia de 

que convivemos muito bem com a diversidade característica de nossa cultura. Todavia, 

um olhar mais cuidadoso revela o contrário. Os diversos falares, que são a própria 

língua viva, em uso, não gozam de um mesmo status, sendo alguns deles alvo de uma 

discriminação deflagrada no comportamento linguístico dos falantes brasileiros. 

 Através dessa pesquisa, constatamos que o preconceito linguístico mantém uma 

forte relação com o componente socioeconômico: os segmentos da sociedade que 

gozam de maior prestígio, detentores do capital econômico e cultural, são também 

aqueles que usam a língua de modo mais “bonito” e “correto”.  

Não obstante, o sistema escolar constitui uma poderosa força para reprodução 

dessa dinâmica social. Segundo a perspectiva de Pierre Bourdieu, a escola segmenta 

seus alunos de modo a manter a ordem social preexistente, isto é, separando-os em 

função dos diferentes volumes e tipos de “capital cultural”. Para o sociólogo, o capital 

cultural é tomado, em nossa sociedade, como um instrumento de dominação utilizado 
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pelas elites. De acordo com essa lógica, a cultura das elites é considerada legítima em 

detrimento das demais manifestações culturais. A escola, ao validar essa postura, 

exerce uma espécie de violência simbólica, excluindo e desvalorizando os alunos não 

dotados deste capital. Podemos dizer que o mesmo ocorre em termos de linguagem: a 

língua das classes dominantes tende a se sobrepujar a língua dos menos favorecidos. 

Essa ação é também estimulada pelas instituições escolares, uma vez que 

supervalorizam o ensino da gramática tradicional.  

Precisamos vislumbrar uma direção mais concreta no que diz respeito às 

práticas de intervenção para o enfraquecimento da discriminação pela língua. Não tem 

se mostrado eficaz a simples alusão às variedades, conforme tem se configurado 

atualmente. Não basta dizer que elas existem e que o preconceito é errado, mas não 

estimular o contato saudável com os diferentes falares. 

Sabemos que a escola brasileira sempre foi pensada como um agente 

centralizador, e, em função disso, ainda hoje não contempla nossa diversidade social, 

nem mesmo as variedades linguísticas que dela decorrem. A falácia da igualdade e 

harmonia social acaba por promover o conformismo, fazendo com que todas as 

camadas sociais aceitem como naturais as condições em que vivem e nada façam para 

transformar o quadro. Sabemos também que combater o preconceito requer, sobretudo, 

uma drástica mudança no quadro socioeconômico do Brasil, e não podemos ter a ilusão 

de que isso irá acontecer milagrosamente. Contudo, é possível “agir sobre as 

representações”, buscar desconstruir os mitos linguísticos através de uma ação 

conjunta, seja através de políticas que protejam a cultura dos menos favorecidos e 

estimulem sua promoção, seja através da escola através de métodos eficazes para o 

ensino. 

  Para abordar o tema da variação linguística em sala, não basta apenas 

promover pelo discurso o respeito às várias manifestações da língua falada. É preciso 

desenvolver técnicas eficazes, valorizando a linguagem oral e estimulando contato com 

diversos falares. Atividades envolvendo amostras de fala, música e literatura de 

diferentes estilos e de diversas partes do Brasil. Agir sobre a representação não só dos 

alunos, mas também dos professores, vem a ser uma necessidade nesse contexto. As 

universidades tem importância fundamental na formação desses profissionais da 

educação, executando um primeiro movimento para a promoção de mudanças. 

No que tange aos materiais didáticos, percebemos muitas inconsistências na 

caracterização do fenômeno das variações linguísticas. Por um lado, defende-se a 
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desconstrução dos conceitos de “certo” e “errado”, por outro, notamos uma abordagem 

superficial e pouco problematizadora da questão. 

Ensinar uma língua requer o conhecimento da realidade linguística de seus 

usuários. Em se tratando de língua materna, essa prática torna-se ainda mais 

fundamental tendo em vista a heterogeneidade linguística presente na própria escola. 

Ignorar essa diversidade é negar a própria identidade dos falantes, contribuindo para 

que algumas variedades sejam discriminadas. 

Uma educação linguística eficiente é, portanto, um dos pilares para a construção 

da identidade social, contribuindo para a reflexão de como os indivíduos veem a si 

mesmos e de como aceitam, respeitam e valorizam o outro, que atua juntamente na 

construção dessa identidade.  
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ANEXO I 

 

Enquete sociolinguística 
 

 

Dados do informante 
Nome: 

Idade:      Sexo: F (    )  M  (    ) 
Naturalidade: 

Naturalidade pai:    Naturalidade mãe: 

 
 AMOSTRA I 

1. O falante que você acabou de ouvir parece: 

 
a. Inteligente    sim   (   ) não (   ) 

b. Educado    sim   (   ) não (   ) 

c. Fisicamente atraente   sim   (   ) não (   ) 
d. Engraçado    sim   (   ) não (   ) 

e. Confiável    sim   (   ) não (   ) 
f. Trabalhador    sim   (   ) não (   ) 

g. Orgulhoso    sim   (   ) não (   ) 

h. Generoso   sim    (   ) não (   ) 
i. Simpático    sim   (   ) não (   ) 

j. Moderno    sim   (   ) não (   ) 
 

2. Que profissão você acha que essa pessoa exerce?  
 

 

3. Qual o nível de escolaridade você acha que essa pessoa possui?  
 

(   ) sem escolaridade   (   ) nível fundamental 
(   ) nível médio   (   ) nível superior 

 

 
 AMOSTRA II 

1. O falante que você acabou de ouvir parece: 
 

a. Inteligente    sim   (   ) não (   ) 
b. Educado    sim   (   ) não (   ) 

c. Fisicamente atraente   sim   (   ) não (   ) 

d. Engraçado    sim   (   ) não (   ) 
e. Confiável    sim   (   ) não (   ) 

f. Trabalhador    sim   (   ) não (   ) 
g. Orgulhoso    sim   (   ) não (   ) 

h. Generoso   sim    (   ) não (   ) 

i. Simpático    sim   (   ) não (   ) 
j. Moderno    sim   (   ) não (   ) 

 
2. Que profissão você acha que essa pessoa exerce?  

 

 
3. Qual o nível de escolaridade você acha que essa pessoa possui?  
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(   ) sem escolaridade   (   ) nível fundamental 

(   ) nível médio   (   ) nível superior 
 

 AMOSTRA III 
1. O falante que você acabou de ouvir parece: 

 

a. Inteligente    sim   (   ) não (   ) 
b. Educado    sim   (   ) não (   ) 

c. Fisicamente atraente   sim   (   ) não (   ) 
d. Engraçado    sim   (   ) não (   ) 

e. Confiável    sim   (   ) não (   ) 
f. Trabalhador    sim   (   ) não (   ) 

g. Orgulhoso    sim   (   ) não (   ) 

h. Generoso   sim    (   ) não (   ) 
i. Simpático    sim   (   ) não (   ) 

j. Moderno    sim   (   ) não (   ) 
 

2. Que profissão você acha que essa pessoa exerce?  

 
 

3. Qual o nível de escolaridade você acha que essa pessoa possui?  
 

(   ) sem escolaridade   (   ) nível fundamental 
(   ) nível médio  (   ) nível superior 
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ANEXO II 

 

 

Enquete sociolinguística 

 

Dados do informante  

Nome:  

Idade:  

Tempo de profissão:  

Instituição cursada (universidade):  

 

 

1) Você conhece o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

língua portuguesa? 

(   ) Sim  (   ) Não (   ) Parcialmente 

 

2) Você trabalha com o tema “variações linguísticas” em sala de aula? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

3) O que você acha da abordagem do tema “variações linguísticas” nos livros 

didáticos? 

(   ) Excelente 

(   ) Boa 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

 

4) Como você avalia a participação da universidade no que se refere ao 

preparo para docência em língua portuguesa? 

(   ) Excelente 

(   ) Boa 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 
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