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RESUMO 

 

Com essa pesquisa tem-se a intenção de enriquecer o debate sobre o tema das normas 
linguísticas, mais especificamente acerca das normas linguísticas coexistentes no 
português do Brasil, mostrando a visão de importantes autores da sociolinguística no 
que concerne à divisão e nomenclatura dessas normas, além de esclarecer os aspectos 
socio-históricos envolvidos na constituição da norma padrão brasileira. Também busca 
evidenciar que há um aparato ideológico, denominado aqui de ideologia da norma-
padrão, que mantém o status elevado de uma norma, a prescritiva, sobre as demais, 
normas cultas e normas populares. Para isso, observamos como esta ideologia se 
manifesta na sociedade através da análise de comentários feitos por seguidores da 
página “Palavra Certa – Dicas da Língua Portuguesa” pertencente à rede social 
Facebook. Com esta análise foi possível identificar as representações que diferentes 
falantes têm não só da língua portuguesa, como também dos usos que outros falantes 
fazem dessa língua. 

 

Palavras-chave: Normas linguísticas; Ideologia linguística; Norma-padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

With this research the intention is to enrich the debate on the theme of linguistic norms, 
especifically about the linguistic norms that coexist in brasilian portuguese, showing the 
vision of importants sociolinguistic authors, concerning the division and nomenclature 
of these norms, in addition clarifies the socio-historical aspects involved in the 
constitution of the brasilian standard norm. Also seeks to evidence that exists an 
ideological apparatus, named here as the ideology of standard norm, that maintains the 
hight status of one norm, the prescriptive, above the others, cultured norms and popular 
norms. For this it observes how this ideology manifests itself in a society through 
analysis of comments made by followers of the page “Palavra Certa – Dicas da Língua 
Portuguesa” belongs to Facebook social network. With this analysis it was possible to 
identify the representations that the speakers have not only of the portuguese language, 
but also of the use that different speakers make in this language. 

 

Keywords: Linguistic norms; Linguistic ideology; Standard norm. 
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INTRODUÇÃO 

 Qualquer falante, que dedique um pouco de atenção aos fatos de linguagem, 

perceberá que existe variação na língua, ou seja, há não só uma, mas algumas formas de 

expressar o que se pretende, dependendo de fatores linguísticos ou extralinguísticos. 

Esse fato já é bem conhecido pelos estudiosos da língua(gem) e origina importantes 

trabalhos, principalmente na área da sociolinguística. 

 A variabilidade linguística, embora faça parte da natureza social da língua, 

recebe diferentes avaliações por parte dos falantes. Estes costumam considerar como 

“corretas” apenas as formas que compõem a norma padrão da língua, estigmatizando as 

formas pertencentes às variedades linguísticas utilizadas pelos grupos que tiveram um 

menor acesso a essa forma padronizada, vista como a língua legítima e não como mais 

uma variedade.  

 Essa valoração da norma padronizada, em detrimento das outras variedades que 

são normais no uso linguístico dos falantes, ocorre com as línguas em geral, não só com 

a língua portuguesa. Mas no caso do Brasil, o fato de ter sido uma colônia de Portugal e 

de ter adotado a língua do colonizador influencia muitos dos preconceitos que os 

brasileiros têm para com os usos linguísticos mais populares. 

Nos últimos vinte anos, no entanto, vem ocorrendo uma política de valorização 

da diversidade linguística no Brasil, o que faz com que o tema receba notoriedade não 

só no espaço acadêmico, mas em outros espaços sociais, como a escola e a mídia. 

Com essa maior difusão, a variação linguística tornou-se uma temática um 

pouco inexata no que diz respeito à nomenclatura e à definição das variedades 

brasileiras.  O que não poderia ser diferente, uma vez que, na tentativa de esclarecer o 

assunto, os autores encontraram alternativas que se mostram bem didáticas para fazer a 

distinção das diferentes normas, no entanto, para isso, muitas vezes enquadraram suas 

definições, colocando fronteiras rígidas em algo que é fluido. 

Podemos observar um grande número de termos que são utilizados ao lado dos 

mais recorrentes – norma-padrão, norma culta e norma popular. Encontramos na 

afirmação de Faraco (2008, p. 21), ao se referir à norma culta, uma justificativa para 

essa confusão, pois, de acordo com o autor, “se, no interior do discurso mais técnico (o 
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da investigação universitária) a expressão sofre de imprecisão, mais imprecisa ficou ao 

se tornar uma expressão de uso corrente”.  

Nessa perspectiva, a importância do presente trabalho reside, primeiramente, no 

fato de tentar evidenciar, com base em pesquisadores da área da sociolinguística (por 

exemplo: Bagno, 2001, 2002, 2009, 2015; Faraco, 2002, 2008, 2011; Lucchesi, 2002, 

2015) algumas das principais discussões que permeiam os trabalhos sobre as normas 

linguísticas do português do Brasil. 

Por mais que alguns estudos tenham a intenção de tentar diminuir o preconceito 

linguístico, difundindo o fato de a variação existente no Brasil ser reflexo de uma 

sociedade na qual os bens, sejam eles econômicos ou culturais, não apresentam uma 

divisão igualitária, a ideia de que há somente um uso correto da língua, que é o prescrito 

pela norma-padrão – além de algumas outras, que buscam elevar esta norma e 

estigmatizar as demais – mostram-se bem presentes no senso comum. Em muitos casos, 

isso se deve à complexidade da temática, que envolve aspectos extralinguísticos, como 

o nível socioeconômico do falante, ou a região de onde provém, além dos aspectos 

ideológicos, construídos ao longo do tempo e os quais influenciam no imaginário 

linguístico dos indivíduos. 

A dimensão subjetiva que rodeia os fatos de língua(gem) também pode ser 

observada pela ótica da sociolinguística, através de algumas temáticas específicas, entre 

elas os estudos no campo de ideologia linguística. Embora recente no Brasil, essa 

perspectiva possibilita entender as representações da realidade que são construídas para 

atender aos interesses de determinados grupos (BRITTO, 2002; CAMACHO, 1981; 

FIORIN, 2007). 

Essas ideologias que mantém a pressão normativa estão bem presentes no dia a 

dia dos falantes, o que pode ser uma das razões que provocam um estranhamento no 

indivíduo diante de uma variedade regional diferente da sua, ou diante de uma 

construção que não faz parte do que é prescrito pela norma-padrão. Outro fato que se 

mostra interessante é que a norma-padrão encontra-se tão distante das práticas 

linguísticas cotidianas, que em alguns casos o que causa um estranhamento no falante é 

a forma normatizada nas gramáticas tradicionais, mesmo assim, como o padrão se 

mostra acima das práticas linguísticas, os indivíduos aceitam e utilizam essas formas 

que estranham. 
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Muitas vezes inconscientes, essas atitudes constituem o que denominaremos 

nessa pesquisa de ideologia da norma-padrão. Esta expressão é inspirada no conceito de 

ideologia da língua padrão ou ideologia do padrão, proposta por Milroy (2011), para 

designar a crença em uma língua correta que ocorre nas sociedades onde convivem 

línguas padronizadas e não-padronizadas. No caso do Brasil, onde há a coexistência de 

normas distintas nas práticas linguísticas cotidianas, utilizaremos a expressão ideologia 

da norma-padrão – ou ainda, ideologia do padrão – a fim de nos referirmos às ideologias 

que pregam a grande valorização de uma norma, a norma-padrão, em detrimento das 

normas que dela se afastam, as normas populares. 

Para tratar das questões em torno do tema das normas linguísticas, partiremos de 

uma breve apresentação da constituição da linguística como ciência, desde o seu ato 

inaugural com a publicação do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure. 

Mostraremos ainda, a consolidação dos estudos sociolinguísticos, que promoveram a 

aproximação entre língua e sociedade, e os avanços desses estudos em direção aos 

aspectos subjetivos que rondam os fatos linguísticos. Com isso, abrimos espaço para 

incluir no embasamento teórico os recentes estudos de ideologias linguísticas. 

Para que tenhamos um melhor entendimento da divisão das normas linguísticas 

brasileiras, antes de fazermos uma revisão bibliográfica a respeito do tema, trataremos 

do surgimento do conceito de norma linguística e o seu aproveitamento para os estudos 

sociolinguísticos, mostrando a distinção necessária entre a norma prescritiva e a norma 

objetiva (MONTEAGUDO, 2011).  

Como a pesquisa terá uma base teórica e uma base empírica, primeiro 

mostraremos uma breve análise histórica da constituição de uma norma padrão 

brasileira, desde o momento da chegada dos colonizadores portugueses, para depois, 

então, fazermos uma descrição da divisão das normas linguísticas que coexistem no 

português do Brasil, baseados nos estudiosos da linguagem de cunho sociolinguista. 

Para finalizar, será feita a análise dos dados obtidos a partir da observação e 

interpretação dos comentários feitos pelos seguidores da página “Palavra Certa – Dicas 

da Língua Portuguesa”, pertencente à rede social Facebook. Esses comentários foram 

destinados a três publicações da página que foram selecionadas por apresentarem 

imagens que privilegiavam, de forma prescritivista ou preconceituosa, alguns fatos 

linguísticos ligados ao fenômeno da variação. 
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1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral desta pesquisa é mostrar que mesmo com os avanços nas 

pesquisas sociolinguísticas voltadas ao tema da variação, e seu aproveitamento pelas 

políticas linguísticas voltadas para o ensino da língua portuguesa, os indivíduos ainda 

veem uma única forma da língua, a norma-padrão, como sendo a legítima 

(BOURDIEU, 1998). Em decorrência dessa visão limitada que a maioria dos falantes 

possui a cerca dos fenômenos linguísticos, fica reservado para as formas variantes o 

rótulo de “erros” ou “desvios” cometidos por pessoas que não têm o conhecimento da 

“língua portuguesa”. Essas e algumas outras ideias, que fazem parte do imaginário 

linguístico dos falantes e que serão citadas no decorrer do trabalho, reforçam o que 

denominamos ideologia da norma-padrão. 

  

1.2 Objetivos específicos 

• Contribuir ao debate sobre o tema das normas linguísticas, mais especificamente 

àqueles sobre as normas linguísticas que coexistem no português do Brasil; 

 

• Destacar a visão de importantes autores da área da sociolinguística sobre a 

divisão das normas linguísticas brasileiras; 

 

• Mostrar alguns fatos que geraram discussão em vários âmbitos da sociedade, 
devido aos usos variantes da língua portuguesa; 
 

• Evidenciar algumas ideias sobre a nossa língua que fazem parte do imaginário 
linguístico dos falantes. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A partir desse momento, iremos nos dedicar a esclarecer os conceitos 

necessários para que o conhecimento acerca do tema das normas linguísticas seja 

ampliado. Para isso, será esclarecido, inicialmente, os pressupostos teóricos da corrente 

na qual a pesquisa se insere, a sociolinguística, focando, no item seguinte, nos estudos 

sobre ideologias linguísticas. Posteriormente, será feita uma breve conceituação do 

desenvolvimento do conceito de norma no âmbito dos estudos linguísticos.  

Feitos esses esclarecimentos, partiremos para o estudo do tema das normas 

linguísticas no contexto brasileiro, evidenciando, primeiramente, como se constituiu a 

nossa norma-padrão, mostrando os aspectos socio-históricos envolvidos na fixação 

desse modelo de língua, desde o período da colonização para, então, mostrarmos a visão 

de alguns sociolinguistas sobre as normas linguísticas que coexistem no português do 

Brasil.  

Ainda nessa seção será dedicado um capítulo para esclarecer o que 

denominamos, no presente trabalho, de ideologia da norma-padrão, evidenciando os 

aspectos ideológicos que ajudam a manter o prestígio da norma-padrão sobre as demais, 

além de mostrar alguns exemplos das consequências da presença dessa ideologia no 

imaginário dos falantes. 

 

2.1 Breve retrospecto dos estudos linguísticos: de Saussure à Sociolinguística 

Mesmo que as pesquisas mostrem que o interesse sobre os fatos de linguagem 

tenha começado, devido a razões religiosas, por volta do século IV a.C. (PETTER, 

2012, p. 12), nesse texto fizemos um recorte a partir da linguística moderna, iniciada 

com o Estruturalismo, corrente inaugurada por Ferdinand de Saussure e no seio da qual 

surgiu o conceito de norma, a partir de trabalhos de Eugenio Coseriu (1980). 

A linguística se estabeleceu “como disciplina e ciência autônoma, tal como é 

hoje conhecida, a partir do século XX, bem depois da publicação, em 1916, do Cours de 

Linguistique Génnérale, de Ferdinand de Saussure” (WILSON, 2006, p. 29), embora 

essa obra seja considerada o marco da linguística moderna. Através de Saussure, a 

linguística que era vinculada a outras ciências interessadas na linguagem, como a 
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filosofia e a antropologia, passa a ser uma ciência autônoma, devido à definição do seu 

objeto de estudo: a linguagem verbal humana. 

Como “é o ponto de vista que cria o objeto” (SAUSSURE, 2001, p. 15), dentro 

dessa área do conhecimento – a Linguística – existem algumas correntes teóricas, que 

podem ter uma visão diferente do objeto de estudo em questão, já que: 

 

O trabalho científico consiste em observar e descrever os fatos a partir de 
determinados pressupostos teóricos formulados pela linguística, ou seja, o 
linguista aproxima-se dos fatos orientado por um quadro teórico específico. 
Daí ser possível que para um mesmo fenômeno haja diferentes descrições e 
explicações, dependendo do referencial teórico escolhido pelo pesquisador. 
(PETTER, 2012, p. 13) 

 

Atento a essas questões e certo de que o objeto de estudo da linguística é a 

linguagem, Saussure salientou que o foco do modelo teórico que estava dando início, o 

estruturalismo, não seria a linguagem, como um todo, mas uma parte específica dela, a 

língua, compreendida como “um sistema, ou seja, um conjunto de unidades que 

obedecem a certos princípios de funcionamento, constituindo um todo coerente” 

(COSTA, 2013, p. 114). Em resumo, o objeto de estudo da corrente estruturalista seria a 

língua como sistema. 

Nessa perspectiva, a língua é social, homogênea e o falante a registra 

passivamente, cabendo à fala (que não era o interesse de Saussure) ser individual e 

sobre a qual o falante pode intervir (SAUSSURE, 2001, p. 22-23). Aliás, língua e fala 

compõem apenas uma das dicotomias utilizadas por Saussure para sustentar a corrente à 

qual dava início e, desta forma, deixar a variação e a mudança linguística fora do seu 

estudo, já que essas não eram propriamente as suas preocupações. Segundo o autor, a 

variação estaria no âmbito da fala, e não da língua, e a mudança só poderia ser 

observada a partir de um estudo diacrônico, e não sincrônico, que era seu foco. 

Essa corrente teórica teve seus princípios utilizados por vários pesquisadores, 

denominados estruturalistas, por verem a língua como uma estrutura, um sistema, dentre 

eles o linguista romeno Eugenio Coseriu, cujo trabalho não se pode deixar de citar por 

ser o responsável por inserir o conceito de norma nos estudos linguísticos. Em Lições de 
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linguística geral (1980), o autor mostra que, dentro da linguagem1, podemos distinguir 

três níveis: o universal, que é a própria linguagem; o histórico, que é a língua; e o 

individual, o ser que utiliza a linguagem (COSERIU, 1980, p. 91-92).  

Coseriu acrescenta que a linguística concentra-se no aspecto histórico, ou seja, 

na língua, por apresentar “maior uniformidade”. Nessa perspectiva, o autor dispõe-se a 

analisar esse aspecto e tem uma nova visão da dicotomia saussuriana língua e fala. A 

parole (fala) de Saussure coincide com o conceito de “falar concreto”, que o autor 

admite que também seja chamado de fala, por ser a realização da técnica do sistema 

linguístico. Já a langue (língua) saussuriana é dividida em “sistema” e “norma”. 

Ambos os conceitos fazem parte da técnica; porém, se por um lado a norma seria 

mais ampla que o sistema, na medida em que abrange os fatos linguísticos, ou seja, o 

que ocorre normalmente na língua (inclusive as variantes), por outro lado, seria menos 

amplo que o sistema, na medida em que este contém as possibilidades da língua, mesmo 

que não tenham sido realizadas na norma. Dessa forma, o autor abriu espaço para a 

variação (que estaria no âmbito da norma) em sua teoria através da tríade língua versus 

norma versus fala; embora, por pertencer ao estruturalismo, tivesse como objetivo não o 

estudo da variação, mas sim “estudar apenas o sistema que se situaria por sobre todas as 

normas sociais da língua” (LUCCHESI, 2002, p. 72). 

O estruturalismo, no entanto, não foi a única corrente teórica do século XX, 

outras surgiram, algumas décadas depois, com diferentes interesses e pontos de vista, 

desta forma: 

 

Além dos campos tradicionais de estudo das línguas – a fonética, a 
morfologia, a sintaxe, a semântica – surgiram outros campos de estudo, 
constituindo quase ciências distintas, de tão vastos e diferentes os seus 
objetivos e seus métodos de trabalho. (BAGNO, 2001, p. 23-24) 

 

 

Pode-se citar, como exemplo, o funcionalismo, que surgiu como um 

desdobramento do estruturalismo, a partir de estudos do Círculo Linguístico de Praga, 

fundado em 1926, pelo linguista tcheco Vilém Mathesius. O funcionalismo é uma 
                                                            
1 De acordo com Coseriu (1980, p. 91), “a linguagem é uma atividade humana universal que se realiza 

individualmente, mas sempre segundo técnicas historicamente determinadas”. 
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corrente muito forte, até os dias atuais, o que faz com que se tenham diferentes visões 

funcionalistas que opõem: 

 

modelos mais antigos, que focalizam as funções associadas à organização 
interna do sistema linguístico (como na fonologia de Praga, por exemplo), a 
modelos mais recentes, que consideram as funções que a linguagem pode 
desempenhar nas situações comunicativas, dando maior ou menor peso aos 
aspectos cognitivos relacionados à comunicação. (CUNHA, 2013, p. 158-
159) 

 

Outra corrente teórica é o gerativismo, cujo surgimento é o final da década de 

1950, a partir da publicação de Syntactic Structures, de Noam Chomsky. De acordo 

com Kenedy (2013, p. 127-128), o gerativismo surgiu como uma resposta ao modelo 

behaviorista que dominava as ciências de uma maneira geral e segundo a qual a 

linguagem humana era vista como um condicionamento social, um sistema de hábitos 

gerado como resposta a estímulos e fixado pela repetição.  

Com a linguística gerativa, teve-se uma visão mais racionalista, ao mostrar que 

“a dimensão estrutural e estruturante do fenômeno linguístico (…) situa-se na faculdade 

humana da linguagem; uma faculdade inata, transmitida geneticamente e comum a 

todos os seres da espécie humana” (LUCCHESI, 2004, p. 214). Esse paradigma tem 

como foco a aquisição da linguagem e seu objeto de estudo é a competência linguística, 

definida como o “conhecimento linguístico inconsciente que o falante possui sobre sua 

língua (...) o conhecimento interno e tácito das regras que governam a formação de 

frases da língua” (KENEDY, 2013, p. 133). 

As correntes da época, no entanto, “não trabalhavam com a variação, pois não 

consideravam como objeto da linguística o uso concreto da língua em suas variadas 

manifestações” (CEZARIO, 2006, p. 222). Até que na década de 1960, a partir das 

pesquisas de Willian Labov (1963; 1966) e dos estudos de Weinreich, Labov e Herzog 

(1968), tem-se o aparecimento da sociolinguística, uma corrente teórica que se 

apresenta como “uma reação à ausência do componente social no modelo gerativo” 

(TARALLO, 2007, p. 7). 

Indo de encontro às correntes anteriores, que restringiam a língua a sua estrutura 

abstrata (CALVET, 2002, p. 12), a sociolinguística tem como objeto de estudo a língua 
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utilizada no meio social, vendo-a como um sistema que está à disposição dos falantes e 

que, assim como influencia a cultura de um povo, também é influenciada por ela, 

através das interações sociais. Essa ciência vê o fenômeno da variação como inerente à 

língua, que deixa de ser um sistema homogêneo e unitário e: 

 

(...) passa a ser concebida como um sistema heterogêneo e variável, pois só 
assim ela pode desempenhar plenamente as suas funções dentro da estrutura 
complexa e heterogênea da comunidade que a utiliza (Weinreich, Labov e 
Herzog, 1968). (LUCCHESI, 2002, p. 74). 

 

A sociolinguística traz para os estudos de linguagem uma correlação entre os 

aspectos linguísticos e os aspectos sociais e considera a língua em uso na sociedade. Por 

isso, é uma área que: 

 

estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as relações entre a 
estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da produção linguística. 
Para essa corrente, a língua é uma instituição social e, portanto, não pode ser 
estudada como uma estrutura autônoma, independente do contexto 
situacional, da cultura e da história das pessoas que a utilizam no meio de 
comunicação. (CEZARIO e VOTRE, 2013, p. 141) 

 

Vale destacar que antes do surgimento dessa corrente teórica, a sociolinguística, 

“muitos estudiosos se interessavam pela relação entre língua, cultura e sociedade, como 

os dialectólogos que trabalharam no Linguistic Atlas of the United Stades and Canada” 

(CEZARIO, 2006, p. 222), além do linguista francês Antoine Meillet (1866-1936) que, 

no século XIX, fez “uma das primeiras e mais eloquentes reivindicações em favor do 

papel de fatores sociais na mudança linguística” (WEINREICH, LABOV e HERZOG, 

2006, p. 114). 

No entanto, a partir dos estudos de Labov, Weinreich e Herzog, tem-se uma 

ruptura com a identificação entre estruturalidade e homogeneidade, uma vez que “a 

estrutura linguística inclui a diferenciação ordenada dos falantes e dos estilos através de 

regras que governam a variação na comunidade de fala; o domínio do falante nativo 

sobre a língua inclui o controle destas estruturas heterogêneas” (WEINREICH, LABOV 

e HERZOG, 2006, p. 125). Nessa perspectiva, variabilidade e sistematicidade não são 
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mais excludentes, já que os estudos apontam que a face heterogênea imanente da língua 

é regular, sistemática e previsível, porque os usos são controlados por variáveis 

estruturais e sociais (MOLLICA, 2013, p. 27). 

As variáveis estruturais, também chamadas de variáveis linguísticas, são os 

condicionadores internos ao sistema e que se manifestam nos diversos níveis da língua, 

como o fonético, o lexical, o sintático e o morfológico. Elas se alternam com as 

variáveis sociais, ou extralinguísticas, para motivar ou restringir a variação e, 

dependendo da dimensão externa, são classificadas em: diatópica (depende da região ou 

lugar), diastrática2 (depende de características sociais, como grau de escolaridade, nível 

socioeconômico, faixa etária), diafásica (depende da situação ou contexto em que o 

falante se encontra) e diamésica (depende do código utilizado: fala ou escrita). 

Labov vê o termo sociolinguística como redundante, pois segundo o autor “a 

língua é uma forma de comportamento social (...); ela é usada por seres humanos num 

contexto social, comunicando suas necessidades, ideias e emoções” (LABOV, 2008, p. 

215). Sendo assim, língua e sociedade caminham juntas, já que: 

 

(...) esta ciência se faz presente em um espaço interdisciplinar, na fronteira 
entre língua e sociedade, focalizando precipuamente os empregos linguísticos 
concretos, em especial os de caráter heterogêneo. (MOLLICA, 2013, p. 9) 

 

Esse ramo da linguística inaugurado principalmente por Labov, também é 

denominado sociolinguística variacionista, sociolinguística quantitativa ou teoria da 

variação, pois tem como objetivo “descrever a variação e a mudança linguística, 

levando em conta o contexto social de produção, observando o uso da língua dentro da 

comunidade de fala e utilizando um modo de análise quantitativa dos dados obtidos” 

(LABOV, 1972, p. 208, apud. WIEDEMER, 2008, p. 130). Dessa forma, a 

sociolinguística constrói o seu objeto de estudo em torno do conceito de comunidade de 

fala, buscando “definir as semelhanças e diferenças linguísticas de um grupo, e a razão 

                                                            
2 De acordo com Faraco (2008, p. 38): “Embora necessárias, são já insuficientes as categorias tradicionais 
com que a sociolinguística começou a trabalhar, como idade, gênero, etnia, nível de renda e escolaridade. 
Tornou-se indispensável analisar também as múltiplas redes de relações sociointeracionais de que 
participam os falantes: elas são fatores diretamente correlacionados com os diferentes modos de falar (e 
escrever), com as diferentes normas de uma determinada comunidade” 
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pela qual certos grupos de falantes compartilham traços linguísticos que os distinguem 

de outros grupos” (WIEDEMER, 2008, p. 22). 

Nessa perspectiva, Guy (2000) descreve três características que, segundo o 

autor, são comuns na literatura sociolinguística e definem uma comunidade de fala: 

 

- características linguísticas compartilhadas; isto é, palavras, sons ou 

construções gramaticais que são usados na comunidade, mas não o são fora 

dela. 

- densidade de comunicação interna relativamente alta; isto é as pessoas 

normalmente falam com mais frequência com outras que estão dentro do 

grupo do que com aquelas que estão fora dele. 

- normas compartilhadas; isto é, atitudes em comum sobre o uso da língua, 

normas em comum sobre a direção da variação estilística, avaliações sociais 

em comum sobre variáveis linguísticas. (GUY, 2000, p. 18) 

 

O conceito de comunidade de fala, no entanto, não dá conta dos aspectos que a 

sociolinguística passou a observar no decorrer das suas investigações, razão pela qual, 

“alguns autores propõem que os termos redes sociais e comunidades de prática sejam 

utilizados como ferramentas analíticas mais eficazes para a avaliação do conjunto 

complexo de relações sociais e os aspectos linguísticos” (GONÇALVES, 2013, p. 102). 

Nesse contexto, língua e sociedade passaram a ser analisadas a partir de outros 

pontos de vista que não a perspectiva variacionista, uma vez que, com a introdução do 

conceito de redes sociais o foco passa a ser “o falante individual e a mudança linguística 

é o resultado da atividade do falante em situações sociais” (CAMACHO, 2013, p. 237). 

Além disso, de acordo com Faraco (2008), uma comunidade linguística não 

apresenta apenas uma norma, mas várias, devido a uma heterogeneidade da rede de 

relações sociais que são estabelecidas pelos indivíduos das comunidades, razão pela 

qual “muitos estudiosos da heterogeneidade sociolinguística estejam optando por 

entender uma comunidade linguística como composta de várias (assim chamadas) 

comunidades de prática” (FARACO, 2008, p. 38) 
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O conceito de comunidade de prática é caracterizado por Eckert (2005) como: 

 

um conjunto de pessoas que se reúnem em uma base regular engajadas em 

um empreendimento comum. Uma família, uma turma de linguística, uma 

banda de garagem, colegas de quarto, uma equipe esportivo, até uma pequena 

aldeia. No curso de seus compromissos, uma comunidade de prática 

desenvolve meios para fazer as coisas – práticas. E essas práticas envolvem a 

construção de uma orientação compartilhada sobre o mundo ao seu redor – 

uma definição tácita sobre eles mesmos em relação aos outros e em relação 

às outras comunidades de prática3. (ECKERT, 2005, p. 16)  

 

Por isso, deve-se ter claro que a sociolinguística variacionista, ou laboviana, não 

é a única vertente da sociolinguística, outras existem com variadas áreas de interesse 

que, além de sistematizar a variação e a mudança linguística, passaram a se ocupar de 

questões como o contato entre línguas, o multilinguismo, o surgimento e extinção de 

línguas, políticas linguísticas, minorias linguísticas, dinâmicas normativas, 

representações linguísticas e ideologia, foco do presente trabalho. 

Devido ao surgimento de variados modelos de pesquisa sociolinguística, desde a 

inauguração dessa abordagem teórica, na década de 1960, Eckert (2012) propõe que os 

estudos de variação e mudança passaram pelo que denomina de three waves (três 

ondas). 

A primeira onda começou com os estudos de Labov, que “estabeleceram um 

padrão regular de estratificação socioeconômica das formas linguísticas4” (ECKERT, 

2012, p. 88). De acordo com Freitag, Martins e Tavares (2012, p. 920), “a primeira onda 

estabeleceu uma base sólida para o estudo da variação, evidenciando as correlações 

entre variáveis linguísticas e categorias sociais primárias”. 

                                                            
3 “A community of practice is an aggregate of people who come together on a regular basis to engage in 
some enterprise (writ large). A family, a linguistics class, a garage band, roommates, a sports team, even 
a small village. In the course of their engagement, the community of practice develops ways of doing 
things – practices. And these practices involve the construction of a shared orientation to the world 
around them – a tacit definition of themselves in relation to each other, and in relation to other 
communities of practice”. [trad. nossa] 

4“established a regular pattern of socioeconomic stratification of linguistic form”. [trad. nossa] 
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A segunda onda começou com o maior interesse nos estudos etnográficos que, 

ao focarem em comunidades menores, “forneceram uma perspectiva local aos 

resultados da pesquisa da primeira onda5” (ECKERT, op. cit., p. 93). Segundo Freitag, 

Martins e Tavares (2012, p. 921), “no cenário brasileiro, esse tipo de abordagem não 

recebeu a mesma ênfase que os estudos quantitativos baseados em categorias sociais 

mais amplas”. 

Diferente da primeira e da segunda, que, de acordo com Eckert (2012), tinham 

como foco as categorias estáticas da língua, ou seja, a descrição das estruturas, a terceira 

onda teve como movimento principal “a visão da variação como reflexo das identidades 

e categorias sociais da prática linguística, na qual os falantes se colocam no contexto 

social através das práticas estilísticas6” (op. cit., p. 93-94). Na terceira onda, “a face 

renovada de estilo o identifica com o modo como os falantes combinam variáveis para 

criar modos distintivos de fala, que fornecem a chave para a construção da identidade” 

(FREITAG, MARTINS e TAVARES 2012, p. 923). 

Nessa perspectiva, a sociolinguística deixou de ser uma ciência que, embora 

estivesse preocupada com a relação entre língua e sociedade, apenas se preocupava em 

mostrar que a variação poderia ser sistematizada, e passou a observar os processos 

sociais mais complexos que poderiam influenciar na relação dos indivíduos com a 

língua(gem). 

Lucchesi (2015) defende o surgimento de uma abordagem que ele denomina 

Linguística Sócio-Histórica, que deveria integrar todo o contexto sócio-histórico na 

análise dos processos de variação e mudança linguística. Segundo o autor, nesse modelo 

teórico: 

 

as diferenças nos padrões coletivos de comportamento linguístico devem ser 
interpretadas à luz da compreensão de processos sociais mais amplos, tais 
como a construção da hegemonia ideológica, as relações de classe, as 
representações de gênero, a inserção social dos grupos étnicos etc., 
estabelecendo uma interface entre a Linguística e as demais ciências sociais, 
particularmente a Historiografia. (LUCCHESI, 2015, p. 60) 

 

                                                            
5 “provided a local perspective on the findings of the survey studies of the first wave”. [trad. nossa] 
6 “a view of variation as a reflection of social identities and categories to the linguistic practice in which 
speakers place themselves in the social landscape through stylistic practice”. [trad. nossa] 
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Além desses aspectos observados por Lucchesi, os estudos sociolinguísticos, que 

inicialmente estavam interessados em descrever e sistematizar a variação e a mudança 

linguística, abriram caminho para que, nos últimos anos, fosse acrescentado à área da 

linguística o: 

 

estudo das práticas e das formas, um âmbito que até esse momento 
permanecera desprezado, mesmo oculto, que se pode definir, de jeito vago, 
como o estudo daquilo que os falantes dizem e pensam das línguas que falam 
(ou da forma como as falam) e das que falam os outros (ou da forma como as 
falam os outros7. (CALVET, 2004, p. 150) 

 

 Assim, a sociolinguística também passou a se preocupar com os aspectos 

subjetivos da linguagem, fazendo com que seja de grande importância, de acordo com 

Monteagudo (2011) deixar claro que essa ciência pode situar-se em dois planos, o 

“intersubjetivo” dos falantes e o “objetivo” dos (socio)linguistas: 

 

no plano “intersubjetivo”, devemos falar em termos de traços esteriotipadores 
e das avaliações socioculturais que os falantes ativam no curso das interações 
linguísticas com a finalidade de modular a produção linguística própria e de 
interpretar a de seus interlocutores. No plano objetivo, devemos falar das 
variáveis que identificamos mediante a análise pormenorizada e sistemática 
dos produtos linguísticos, e da correlação entre as ditas variáveis e os 
parâmetros sociais correspondentes. (MONTEAGUDO, 2011, p. 27) 

 

Como o presente trabalho tem seu interesse voltado para a observação dos 

aspectos subjetivos da linguagem, mais especificamente para as questões ideológicas, 

uma vez que elas ajudam a construir a visão que os falantes possuem sobre a sua língua 

e as línguas em geral, além de possibilitar que eles avaliem os diversos usos que eles 

mesmos ou os outros falantes fazem da sua língua, no nosso caso, a língua portuguesa, 

na próxima seção dedicaremos atenção ao tema das ideologias linguísticas. 

 

                                                            
7 “estudo das prácticas e das formas, un ámbito que até ese momento permanecera desprezado, mesmo 
oculto, que se pode definer de xeito vago como o estudo daquilo que os falantes din e pensan das linguas 
que falan (ou da forma en que as falan) e das que falan os outros (ou da forma en que as falan os 
outros)”. [trad. nossa] 
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2.2 Ideologia linguística 

Entender a parte subjetiva da língua torna-se necessário nas pesquisas 

sociolinguísticas, na medida em que, “as palavras não são neutras, a língua não é 

neutra” (BRITTO, 2002, p. 135), por isso, até mesmo “a teorização linguística está 

permeada de influências ideológicas, e a objetividade ‘científica’ geralmente 

reivindicada para o empreendimento é, por essa razão, altamente suspeita” (MILROY, 

2011, p. 50).  

Antes de adentrar no conceito de ideologia será feita uma breve análise do 

conceito de representação, já que, de acordo com diferentes autores que observaremos 

no decorrer deste capítulo, esses dois conceitos estão interligados. 

 O conceito de representação linguística surge como um desdobramento do 

conceito de representação social, surgido na psicologia social, a partir dos trabalhos de 

Serge Moscovici, que “reformulou o conceito de ‘representação coletiva’, proposto por 

Durkheim (1973), e apresenta a formação das representações como um processo fruto 

das interações socioculturais” (PEREIRA; COSTA, 2012, p. 172). Outra importante 

estudiosa da área, Denise Jodelet, aprofunda os estudos iniciados por Moscovici e 

define representação social como: 

 

Uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 
a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou 
ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 
entre outras, do conhecimento científico. (JODELET, 2001, p. 22, grifo 
nosso) 

 

 Sendo assim, as representações constroem uma nova realidade, que não tem 

caráter científico, é subjetiva e que “nos guiam no modo de nomear e definir 

conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses 

aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma 

defensiva” (JODELET, 2001, p. 17). No caso das representações linguísticas, os 

aspectos interpretados são os relativos à língua, em outras palavras, a língua é o objeto 

representado. 
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 Essa visão da língua como um objeto pode parecer estranha, mas “embora não 

tendo ‘existência concreta e objetiva’, suscita consequências sociais muito claras e 

palpáveis” (BAGNO, 2011, p. 359), já que: 

 

(...) fica muito difícil, talvez impossível, não converter imediatamente esse 
conjunto de sons, de palavras e significados numa coisa mais além do que ele 
é: num objeto, num construto cultural que logo é envolvido numa rede de 
representações sociais, crenças, superstições, num imaginário coletivo. 
(BAGNO, 2011, p. 358) 

 

 A introdução do conceito de representação na sociolinguística é bem produtiva 

para as pesquisas da área e, de acordo com Pereira e Costa, ocorreu em 1960, a partir 

dos trabalhos de Wallace Lambert e colaboradores, no âmbito da psicologia, para medir 

o status das línguas inglesa e francesa em Montreal, no Canadá (PEREIRA e COSTA, 

2012, p. 173). 

Com o estudo das representações, a sociolinguística passa a examinar outros 

aspectos, que vão além das realizações linguísticas concretas, observáveis – as práticas 

linguísticas – dando atenção, também, ao “jeito que os falantes pensam as práticas, 

como se situam a respeito dos outros falantes e as outras práticas e como situam a sua 

língua com respeito às outras línguas em contato; em resumo, tudo o que remete à 

epilinguística8” (CALVET, 2004, p. 163). A epilinguística, termo muito utilizado 

atualmente nos estudos que consideram a parte subjetiva da linguagem seria, para 

Antoine Culioli, o criador do conceito, a “atividade interna não consciente que 

representa a própria atividade da linguagem” (ROMERO, 2011, p. 152). 

Em outras palavras, para Calvet (2004), no campo das práticas linguísticas 

estudaríamos o uso que fazemos dos códigos, enquanto que nas representações 

observaríamos as ideias que os indivíduos têm sobre esses códigos. Dessa forma, o 

autor inclui os aspectos ideológicos no estudo das representações.  

Outros estudiosos, como Fiorin (2007), veem as representações como um 

subcampo do estudo das ideologias linguísticas, uma vez que, segundo o autor, o termo 

se refere “a esse conjunto de ideias, a essas representações que servem para justificar e 

                                                            
8 “xeito en que os falantes pensan as prácticas, como se sitúan a súa lingua con respect ás outras linguas 
en contacto; em resumo, todo o que remite á epilinguistica”. [trad. nossa] 
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explicar a ordem social, as condições de vida do homem e as relações que ele mantém 

com os outros homens” (FIORIN, 2007, p. 28). Mas o que nos importa no presente 

momento é destacar que essas duas áreas de estudo se complementam. 

As ideologias servem para manter a ordem social e evitar (ou negar) os conflitos, 

por isso: 

 

A ideologia resume-se, portanto, num corpo explicativo (representações) e 
prático de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos 
membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional e 
coerente para as diferenças, obscurecendo a própria existência delas. A 
função da ideologia é fornecer aos membros da sociedade um sentimento de 
identidade social, de homogeneidade cultural, socioeconômica e racial. 
(CAMACHO, 1981, p. 24). 

 

Mesmo que não se possa negar a influência ideológica nos fatos de linguagem, 

os estudos que associam esses dois campos só ganharam força com o advento da 

sociolinguística e, segundo Woolard e Schieffelin (1994, p. 55), “os termos ideologia e 

linguagem têm aparecido juntos frequentemente nos recentes estudos antropológicos, 

sociolinguísticos e culturais9”. 

Embora recentes, era inevitável a associação dos estudos ideológicos aos estudos 

linguísticos, já que: 

 

A linguagem condensa, cristaliza e reflete as práticas sociais, ou seja, é 
governada por formações ideológicas. Ao mesmo tempo, porém, em que é 
determinada, é determinante, pois ela ‘cria’ uma visão de mundo na medida 
em que impõe ao indivíduo uma certa maneira de ver a realidade, 
constituindo sua consciência. (FIORIN, 2007, p. 54) 

 

 Essa nova área de estudos denominada, de acordo com Silverstein, ideologia da 

linguagem ou ideologia linguística se interessa por “quaisquer conjuntos de crenças 

                                                            
9  “The terms ideology and language have appeared together frequently in recent anthropology, 
sociolinguistics, and cultural studies”. [trad. nossa] 
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sobre a língua, articuladas pelos usuários como uma racionalização ou justificativa da 

estrutura e do uso linguísticos10” (SILVERSTEIN, 1979, p. 193). 

 Um estudo mais aprofundado dos aspectos ideológicos é muito importante nos 

trabalhos sobre normas linguísticas, ao lado dos aspectos sociais, culturais e políticos, 

pois: 

 

De todos os conjuntos de superstições infundadas que compõem a cultura 
brasileira, nenhum é tão resistente, parece, quanto o das ideias preconcebidas 
que impregnam nosso imaginário a respeito de línguas em geral e, mais 
especificamente, da língua que falamos. (BAGNO, 2003, p. 15) 

 

As ideias sobre a língua portuguesa – e sobre as línguas em geral – fazem parte 

do imaginário linguístico dos falantes e, por esse motivo, muitas vezes os indivíduos se 

manifestam sobre os fatos linguísticos de forma inconsciente, fazendo com que o 

preconceito passe de forma despercebida. Isso acontece nas práticas sociais como um 

todo, já que de acordo com Bourdieu (1998, p. 38-39): 

 

Tudo leva a crer que as instruções mais determinantes para a construção do 
habitus11 se transmitem sem passar pela linguagem e pela consciência, 
através de sugestões inscritas nos aspectos aparentemente mais 
insignificantes das coisas, situações ou práticas da existência comum. Logo, a 
modalidade das práticas, as maneiras de olhar, de se aprumar, de ficar em 
silêncio, ou mesmo de falar (‘olhares desaprovadores’, ‘tons’, ou ‘ares de 
censura’ etc.), são carregadas de injunções tão poderosas e tão difíceis de 
revogar por serem silenciosas e insidiosas, insistentes e insinuantes. (...) O 
poder de sugestão exercido através das coisas e das pessoas é a condição de 
eficácia de todas as espécies de poder simbólico capazes de se exercerem em 
seguida sobre um habitus predisposto à senti-las. 

 

Dessa forma, através do estudo dos aspectos subjetivos da linguagem, no caso 

do presente trabalho o estudo das ideologias linguísticas, tem-se um vasto campo de 

trabalho, pois essa área se interessa por questões como a atitude e avaliação linguística, 

insegurança linguística, o status de uma língua, o ensino de línguas, entre outros.  

                                                            
10 “any sets of beliefs justification of perceived language structure and use”. [trad. nossa] 
11  “Em princípio, o habitus diz respeito à reprodução, na medida em que ele explica as regularidades 
imanentes à prática”. (HANKS, 2008, p. 36) 
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Esses estudos permitirão entender os aspectos ideológicos da língua, 

principalmente os que permeiam a realidade linguística brasileira, dividida em três 

normas distintas, norma-padrão, norma culta e norma popular, que serão definidas no 

tópico que se segue. 

 

2.3 Normas linguísticas 

As pesquisas sociolinguísticas iniciadas na década de 60 representaram um 

grande avanço nos estudos sobre lingua(gem), na medida em que associavam língua e 

sociedade, porém: 

 

A nova crítica do ensino de Língua Portuguesa, no entanto, só se 
estabeleceria mais consistentemente no início dos anos 80, quando as 
pesquisas produzidas por uma linguística independente da tradição normativa 
e filológica e os estudos desenvolvidos em variação linguística e 
psicolinguística, entre outras, possibilitaram avanços nas áreas de educação e 
psicologia da aprendizagem, principalmente no que se refere à aquisição da 
escrita. (BRASIL, 1998, P. 17-18) 
 

  

Sendo assim, no início dos anos 80, o tema da variação linguística – e 

consequentemente das normas linguísticas, pois, como será visto mais adiante, na 

sociolinguística, norma é equivalente à variedade linguística – sai do ambiente 

puramente acadêmico e passa a ser considerado pelas instâncias públicas oficiais. 

Alguns anos depois, com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998) a discussão acerca da variação linguística ganha visibilidade na sociedade como 

um todo, embora não fosse ressaltada toda a sua complexidade (como ainda ocorre nos 

dias de hoje), uma vez que esse tema envolve muitos aspectos, que estão além do 

universo puramente estrutural, englobando aspectos socioculturais, históricos e político-

ideológicos da língua. E ainda, segundo a escritora Ana Maria S. Zille12, “domina o 

cenário nacional um ideário conservador, elitista e excludente sobre língua, norma, 

gramática, variação e mudança” (FARACO, 2008, p. 10). 

Muitos dos problemas encontrados ao se tentar fazer uma análise da temática das 

normas linguísticas residem no fato “de ser o tema da norma uma questão social e 
                                                            
12 Em texto escrito para a apresentação de Norma culta brasileira: desatando alguns nós, de Faraco 
(2008). 



29 
 

 
 

política para a qual a linguística, pelo próprio caráter de disciplina, nem sempre 

consegue oferecer explicações adequadas” (LAGARES e BAGNO, 2011, p. 11) 

 Por tudo isso, o tema das normas linguísticas será tratado de forma mais 

detalhada nos próximos itens, dessa forma esperamos que se tenha um debate mais 

enriquecedor e produtivo sobre o assunto. 

 

 

2.3.1 Normal vs. Normativo 

Quando se começa a dissertar sobre normas linguísticas, precisa-se ter em mente 

que desse substantivo derivam dois adjetivos: normativo e normal. Segundo Aléong 

(2001, p. 144) “se se entende por normativo um ideal definido por juízos de valor e pela 

presença de um elemento de reflexão consciente da parte das pessoas concernidas, o 

normal pode ser definido no sentido matemático de frequência real dos comportamentos 

observados”. 

Por isso haver, segundo Monteagudo (2011), a distinção entre duas normas, a 

prescritiva e a objetiva. A primeira “remete ao normativo, ao que se aconselha ou impõe 

como ‘correto’”, a segunda engloba o que é “normal numa variedade linguística” 

(MONTEAGUDO, 2011, p. 41). 

 De acordo com Mattos e Silva (2002), a constituição de uma tradição gramatical 

normativo-prescritiva, ou seja, de uma norma prescritiva, começa entre os alexandrinos, 

no século II a.C, “nasceu da percepção da unidade do grego, apesar de sua diversidade e 

se desenvolveu em um esforço pedagógico para fixar a língua em um certo ‘estado de 

pureza’, para permitir o estudo dos escritores clássicos e para que ela servisse de 

modelo a ser seguido” (MATTOS e SILVA, 2002, p. 294). Nessa época, século II a.C, 

Grécia e Alexandria  já haviam sido conquistadas por Roma, que 

 

recebeu os estudos alexandrinos muito bem, adotou prazerosamente a 
concepção normativa e trabalhou no sentido da fixação e cultivo de um latim 
modelar (...), nesse trabalho, os romanos adotaram como referência a 
linguagem dos poetas e prosadores consagrados e dos modelos gregos. 
(FARACO, 2008, p. 137) 
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 Assim, o estudo gramatical chega aos romanos, que produziram, ao longo dos 

séculos, várias gramáticas do latim, como a de Prisciniano que é “uma verdadeira 

síntese da tradição greco-romana, foi a última produzida pela cultura romana e é o 

grande modelo de tudo que se fez daí para frente até hoje em termos de gramática 

escolar” (FARACO, 2008, p. 138). 

Já os estudos acerca dos fatos linguísticos “normais”, ou seja, da norma objetiva, 

só se desenvolveram no século XX, com o surgimento da Linguística moderna, que 

segundo Bagno (2001, p. 24), teve como uma de suas principais inovações “atribuir a 

língua falada a importância que sempre lhe tinha sido negada durante o longo império 

da Gramática Tradicional”. 

Foi no seio do estruturalismo, corrente que inaugurou a Linguística moderna, 

que os fatos normais da língua começaram a ser observados, através dos trabalhos do 

linguista Eugenio Coseriu, que “mais que verificar e explicitar a mudança na vida das 

línguas, colocou a variação linguística como uma manifestação evidente da natureza e 

da essência da linguagem” (NEVES, 2003, p. 48). Coseriu reformulou a dicotomia 

saussuriana língua/fala, que já foi citada anteriormente, ao propor a tríade 

sistema/norma/fala, com o intuito de: 

 

(...) acomodar no modelo saussuriano de língua e fala uma terceira camada 
teórica capaz de captar a diversidade intralinguística, sem abandonar a ideia 
da existência de um grande sistema que autoriza os diferentes usos coletivos, 
ou seja, os usos normais das diversas comunidades que, não obstante as 
diferenças, se identificam como falantes de uma mesma língua. (FARACO, 
2011, p. 259) 

 

No âmbito da sociolinguística, que é a corrente que baseia o presente trabalho, o 

conceito coseriano de norma, como “sistemas de realizações obrigatórias sociais e 

culturais de uma comunidade” (MATTOS e SILVA, 2002, p. 302), foi retomado por 

William Labov, como “não apenas as diferenças nas frequências de uso das diversas 

variáveis linguísticas, mas, sobretudo, os distintos sistemas de avaliação das variantes 

linguísticas e as diferentes tendências de variação e mudança” (LUCCHESI, 2002, p. 

87). 



31 
 

 
 

Seguindo o paradigma sociolinguista, Aléong (2001) faz uma definição de 

norma linguística na qual esclarece a possibilidade de existências de variadas normas 

evidenciando a relativização dos juízos de valor que recaem sobre elas: 

 

Examinando as possibilidades estruturais de variação em toda língua e 
levando-se em conta as funções sociais da linguagem, pode-se conceber a 
norma linguística como produto de uma hierarquização das múltiplas formas 
variantes possíveis segundo uma escala de valores que incide sobre a 
‘conveniência’ de uma forma linguística em relação às exigências da 
interação linguística. (ALÉONG, 2001, p. 145) 

 

O conceito de norma, como realizações linguísticas normais dos grupos sociais, 

embora tenha surgido no Estruturalismo, não se prende somente a ele, pois 

 

qualquer modelo teórico da linguagem verbal tem, inexoravelmente, de se 
posicionar frente à variabilidade supraindividual, ou seja, frente às diferentes 
variedades que constituem uma língua. Assim, se adotarmos um olhar 
gerativista, diremos que a cada norma corresponde uma gramática. Se 
adotarmos um olhar variacionista (sociolinguistico ou dialectólogico), será 
produtivo equiparar norma e variedade. (FARACO, 2008, p. 35) 

  

Dessa forma, nos estudos sociolinguísticos não se deve confundir gramática e 

norma, uma vez que, com a linguística moderna e seus variados campos de trabalho, a 

gramática, antes associada apenas à prescrição, passou a ser, segundo Callou (2002), um 

termo “ambíguo”, pois, dependendo do tipo de pesquisa, podemos ter uma gramática: 

 

(i) descritiva, que pretende depreender o sistema de uma língua, 
através do estabelecimento de unidades no interior de cada sistema e 
de suas relações opositivas; (ii) gerativa, que constitui um sistema 
formalizado de regras correspondentes à competência linguística; 
(iii) funcional, que consiste em um conjunto de estratégias que o 
falante emprega com a finalidade de produzir comunicação 
coerente; e ainda (iiii) normativa, que focaliza a língua como um 
modelo ou padrão ideal de comportamento compulsório em 
qualquer situação de fala ou escrita. (CALLOU, 2002, p. 15) 
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Nessa perspectiva, a norma pode estar associada à gramática normativa, também 

chamada de gramática tradicional, apenas se considerarmos o sentido prescritivo termo, 

já que, nos estudos sociolinguísticos, a norma é equivalente à variedade e está associada 

ao que é normal, habitual, em uma determinada comunidade de fala. Embora ainda 

encontremos dicionários, como o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (2010, p. 

1476) acepções da palavra norma que não consideram o sentido de normalidade: 

“norma [Do lat. norma.] S.f. 1. Aquilo que se estabelece como base ou medida para 

realização ou avaliação de alguma coisa. 2. Princípio, preceito, regra, lei. 3. Modelo, 

padrão. 5. E. Ling. Numa comunidade, o ideal linguístico de correção”. 

Lucchesi (2015) destaca que a norma pode ser entendida tanto como os usos que 

determinados grupos fazem da língua, daí a existência de normas distintas, quanto como 

uma prescrição do que seria o correto em uma língua, sendo assim, argumenta que, 

basicamente, a expressão norma linguística: 

 

remete a uma forma de um grupo usar a língua dentro de uma comunidade 
linguística. Nesse sentido, a norma culta designa como as pessoas 
consideradas “cultas” usam a língua, a norma literária traduz o uso 
linguísticos dos poetas e escritores, assim como a norma popular remete ao 
uso da língua pelas pessoas do povo, fora do universo do letramento e do 
saber formal. Na tradição gramatical, o termo “norma” adquiriu o sentido 
prescritivo de regra a ser seguida, baseada em uma forma codificada de 
língua que é imposta à coletividade. Em sentido contrário, a Linguística 
moderna propugnou por uma norma objetiva, que poderia ser depreendida 
pela descrição do uso concreto da língua. (LUCCHESI, 2015, p. 46) 

   

Neves (2003) discorda da concepção de norma como um ideal linguístico, uma 

regra, que é a definição utilizada pelos gramáticos, apresentando uma visão na qual 

defende que toda norma deveria estar ligada ao uso e, mesmo que determinada norma 

esteja registrada em uma gramática, não pode ser vista como modelo a ser seguido, pois: 

 

É a própria consideração da funcionalidade da língua que leva à consideração 
de que a noção de norma (e não apenas no sentido que lhe dá Coseriu (1967 
[1951]) mas também no sentido de “modelo”) é inerente à noção de uso 
linguístico. A primeira ressalva, entretanto – que é ligada, também, à 
consideração da funcionalidade da língua –, é que, se as normas emergem 
naturalmente dos usos linguísticos, exatamente por isso a elas não pode 
vincular-se nenhuma noção de autoridade (auctoritas): é do próprio uso 
(usus) que emergem os padrões de adequação que compete observar e seguir, 



33 
 

 
 

se o que se busca é o bom desempenho em termos socioculturais. São 
padrões que “gramáticos” poderão registrar, examinando-lhes a natureza e as 
condições de uso, mas que nenhum gramático poderá instituir como modelo, 
ditando-os com sua autoridade. (NEVES, 2003, p. 50) 

 

Embora o presente trabalho concorde com a visão da sociolinguística, segundo a 

qual a norma deve estar ligada a noção de uso, ou seja, os diversos usos de uma língua 

(as variedades), no dia a dia dos falantes, a prescrição condiciona o uso, pois a 

“concepção abstrata e reducionista de língua>norma>gramática é tão antiga que já se 

tornou parte integrante das crenças e superstições que circulam na sociedade” (BAGNO, 

2003, p. 21). 

De acordo com Rodrigues (2007), o binômio normal vs. normativo: 

 

é constante na discussão sobre norma lingüística. No fundo, a unicidade 
arbitrária do normativo convive com a diversidade natural do normal. No 
entanto, o caráter coercitivo do ideal causa reações contrárias. A ideia de uma 
forma única, ideal, acaba “assombrando” todas as outras formas. 
(RODRIGUES, 2007, p. 45) 

 

A partir desse momento, observaremos como se constituiu uma norma 

prescritiva do português do Brasil, denominada norma-padrão, assim como as 

intervenções político-linguísticas que fizeram com que uma forma da língua fosse 

escolhida como modelo a ser seguido. 

 

2.3.2 A constituição da norma-padrão brasileira  

 É do conhecimento de muitos que a nossa língua é herança da colonização 

portuguesa, que aqui chegou em 1500, quando o Brasil foi “descoberto” por Portugal. 

Nesse momento o trabalho se debruçará num esforço para detalhar como se deu o 

estabelecimento da língua portuguesa no Brasil, ou seja, mostrar os fatos históricos que 

fizeram com que ela se tornasse hegemônica no nosso país e entender os pressupostos 

para a constituição de uma norma-padrão brasileira. Ademais, com essa análise histórica 

será mais fácil compreender a nossa atual “polarização sociolinguística”, que de acordo 

com Lucchesi (2015, p. 85), “é ainda o traço que define centralmente a realidade social 
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da língua no Brasil, sendo o reflexo, no plano linguístico, das profundas contradições 

que marcam a sociedade brasileira”. 

 No século XV, com a expansão marítima de Portugal, a língua portuguesa é 

levada a várias partes do mundo, “sai de suas fronteiras europeias e se torna uma língua 

internacional, com falantes seus se estabelecendo em enclaves ao longo da costa 

ocidental e oriental do continente africano” (FARACO, 2016, p. 57), além de algumas 

colônias no continente asiático.  

Essa expansão chega ao continente americano, mais especificamente ao Brasil, 

no primeiro ano do século XVI, quando este se torna colônia de Portugal. Mas somente 

em meados deste século o movimento de ocupação e colonização do litoral intensificou-

se, conforme o Império Português do Oriente entrava em declínio e o Brasil ganhava 

importância (CÂMARA JR., 1976, p. 26). 

 Enquanto na África e na Ásia a principal característica da colonização 

portuguesa foi o estabelecimento de pequenos enclaves, no Brasil, a partir de 1532, “a 

presença portuguesa não se limitou a estabelecer entrepostos comerciais, mas se 

desenhou como uma colônia de exploração e povoamento” (FARACO, 2016, p. 59). 

 Importante ressaltar que a língua portuguesa que aqui adentrou: 

 

vinha sob forma tanto dos seus dialetos setentrionais como dos meridionais. 
(...) Vinha concomitantemente a língua padrão de Lisboa, com a máquina 
administrativa e apreciável contingente da nobreza cortesã. (...) Compreende-
se assim que, desde o início, tenha havido no Brasil condições novas para 
uma vida linguística própria e para o desenvolvimento de uma subnorma, na 
língua comum, em face do português europeu.(CÂMARA JR., 1976, p. 29) 

 

 Ao chegar no território brasileiro, os portugueses entraram em contato com a 

cultura Tupi, pertencente às tribos indígenas que habitavam o litoral do Brasil. Além 

disso, “nos séculos XVI e XVII, quando os europeus realizaram as primeiras viagens 

exploratórias pelo rio Amazonas, encontraram uma enorme diversidade de línguas 

faladas na região, de famílias e troncos diferentes” (FREIRE, 2004, p. 48-49).  



35 
 

 
 

Do encontro entre as diversas línguas indígenas e a língua portuguesa, surgiu a 

“língua geral13, “um tupi simplificado, gramaticalizado pelos jesuítas e, destarte, uma 

língua comum” (TEYSSIER, 2004, p. 94). De acordo com Faraco (2016, p. 124), “o 

fenômeno linguístico que recebeu, no Brasil, a denominação língua geral não era mais, 

portanto, a língua indígena original, mas seu desdobramento evolutivo na boca de 

aloglotas e bilíngues”. A língua geral se mostra importante na medida em que: 

 

 
a interação entre europeus e índios, a troca de informações e o processo para 
disciplinar a força de trabalho indígena através da catequese só podiam 
viabilizar-se  se fosse superada a enorme diversidade linguística, com o 
desenvolvimento de uma língua de contato e a criação de uma nova 
comunidade de fala. (FREIRE, 2004, p. 51) 

 

 

No século XVII, com a luta dos jesuítas para acabar com a escravidão indígena, 

intensificou-se o tráfico de escravos para o Brasil. Estes ocuparam o lugar que era dos 

índios, na lavoura, na mineração e nas atividades domésticas, influenciando bastante em 

nossa cultura. Os escravos eram de muitas nações diferentes, como Bantu e Yoruba e, 

ao tentarem se adaptar ao português, criaram o que Câmara Jr. (1976, p. 29) chamou de 

“português crioulo”, para a comunicação entre eles, mas conseguiram se adaptar à 

língua geral e também a utilizavam. 

Lucchesi ressalta que, nesse período: 

 
a polarização sociolinguística do Brasil era muito mais radical, opondo a 
língua da minoritária elite colonial às centenas de línguas indígenas e 
africanas faladas pela população subjulgada e escravizada, além das 
variedades bastante alteradas da língua portuguesa falada por esse 
contingente e seus descendentes. (LUCCHESI, 2015, p. 85) 
 

 

Vale destacar que durante a maior parte do período colonial a língua portuguesa 

“permaneceu minoritária, como língua exclusiva da administração, mas não da 

população” (FREIRE, 2004, p. 16), limitando-se à tarefa de estabelecer comunicação 

com a metrópole.  

De acordo com Lucchesi (2015, p.86), a partir do final do século XVII até o 

século XIX, aumenta de forma expressiva o uso da língua portuguesa no território 
                                                            
13 São denominadas línguas gerais, de acordo com Faraco (2016, p. 130) a língua geral paulista e a língua 
geral amazônica. 
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brasileiro, devido à chegada de inúmeros portugueses atraídos pela descoberta das 

minas de ouro e diamantes em Minas Gerais. Iniciando-se, assim, um declínio no uso da 

língua geral e das outras formas linguísticas que eram utilizadas na colônia 

concomitantemente à língua portuguesa. Outras medidas impulsionaram a diminuição 

do uso da língua geral, dentre as quais podemos citar o Diretório de 1757 e a expulsão 

dos jesuítas, em 1759. Esses fatos estão interligados e serão explicados melhor nos 

parágrafos a seguir. 

Os jesuítas tiveram grande importância nas questões linguísticas da colônia, uma 

vez que eles possuíam a tutela das populações indígenas, sendo responsáveis, 

principalmente, por organizar os novos aldeamentos e catequizar os índios. Dessa 

forma:  

 

No cumprimento dessas tarefas, os missionários, seguindo recomendações de 
instâncias da Igreja e do próprio rei, serviam-se de línguas locais: dedicavam-
se a aprendê-las, preparavam nelas catecismos, devocionários, sermonários, 
descreviam-nas gramaticalmente e coligiam vocabulários bilíngues para 
facilitar seu aprendizado. A difusão da língua portuguesa, ao que tudo indica, 
não era prioritária: ia ocorrendo, nas rudes condições da vida colonial, mais 
por inércia do que por ações planejadas e deliberadas. (FARACO, 2016, p. 
104). 

 

Mas, com o Tratado de Madrid (1750), que “se pautara pelo princípio de que 

cada país tinha direito sobre os territórios que estivesse efetivamente ocupando” 

(FARACO, 2016, p. 95), Portugal sentiu a necessidade de demarcar suas fronteiras, 

principalmente na região amazônica, devido a sua grande extensão. Assim: 

 

para consolidar as fronteiras, era necessário, no plano de línguas, portugalizar 
a Amazônia, como já vinha ocorrendo em outras áreas do Brasil, porque era 
através da língua portuguesa que a Coroa podia garantir o fundamento 
jurídico de sua conquista de território, que pelo anterior Tratado de 
Tordesilhas deveria ser da Espanha. (FREIRE, 2004, p. 122) 

 

Esse interesse geopolítico culminou na criação, em 1757 de um Diretório que, 

inicialmente, apresentava medidas que deveriam ser aplicadas aos Estados do Pará (na 

época Grão-Pará) e do Maranhão, mas logo depois, se estendeu para todo o Brasil. No 

documento eram definidas “as linhas básicas de uma ampla política indigenista (uma 
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espécie de estatuto das populações indígenas, sob o pressuposto de sua emancipação), 

com diretrizes sociais, culturais e, principalmente, econômicas” (FARACO, 2016, p. 

97). No que se refere à questão linguística, alvo de nosso interesse no momento, é 

tratada no capítulo 6, reproduzido integralmente: 

 

Sempre foi maxima inalteravelmente praticada em todas as Naçoens, que 
conquistaraõ novos Dominios, introduzir logo nos Póvos conquistados o seu 
proprio idiôma, por ser indisputavel, que este he hum dos meios mais 
efficazes para desterrar dos Póvos rusticos a barbaridade de seus antigos 
costumes; e tem mostrado a experiencia, que ao mesmo passo, que se 
introduz nelles o uso da Lingua do Principe, que os conquistou, se lhes radica 
tambem o affecto, a veneraçaõ  e a obediencia ao mesmo Principe. 
Observando pois todas a Nacoens polidas do Mundo este prudente, e sólido 
systema, nesta Conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidáraõ os 
primeiros Conquistadores estabelecer nella o uso da Lingua, que chamaraõ 
geral; invençaõ verdadeiramente abominavel, e diabólica, para que privados 
os Indios de todos aquelles meios, que os podiaõ civilizar, permanecessem na 
rustica, e barbara sujeiçaõ, em que até agora se conservávaõ. Para desterrar 
este perniciosissimo abuso, será hum dos principaes cuidados dos Directores, 
estabelecer nas suas respectivas Povoaçoens o uso da Lingua Portugueza, naõ 
consentindo por modo algum, que os Meninos, e Meninas, que pertenceram 
ás Escolas, e todos aquelles Indios, que forem capazes de intrucçaõ nesta 
matéria, usem da Lingua propria das suas Naçoens, ou da chamada geral; mas 
unicamente da Portugueza, na forma, que Sua Magestade tem recõmendado 
em repetidas ordens, que até agora se naõ observáraõ com total ruina 
Espiritual, e Temporal do Estado. (FARACO, 2016, p. 98) 

 

Pode-se perceber, através desse parágrafo, que a política de Portugal era impor 

sua língua aos povos conquistados, o que não estava ocorrendo no Brasil, que utilizava 

a língua geral, caracterizada no documento como diabólica e abominável. Segundo o 

documento, o uso da língua geral ajudava os índios a manter a sua rusticidade, 

privando-os da civilização. Após essa breve explicação da situação linguística brasileira 

da época, o Diretório impõe o uso da língua Portuguesa na colônia. Observamos aqui 

um dos mitos, citado por Lucchesi (2015), que recaem sobre as línguas em geral, que é 

a “identificação entre complexidade gramatical e grau de civilização de um povo” (ver 

melhor em 2.6). 

Essa nova medida linguística atingiu principalmente os jesuítas, os quais já 

vinham tendo inúmeros embates com a Coroa portuguesa, pois com o domínio da língua 

geral, “os missionários controlavam toda a enorme força de trabalho centrada nas 

aldeias de repartição e passaram a usá-la plenamente em suas múltiplas empresas, 

monopolizando a produção, o comércio e a prestação de serviços da colônia” (FREIRE, 
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2004, p. 120). Até que em 1759, os missionários jesuítas foram expulsos de Portugal e 

de seus domínios, entre eles o Brasil. 

Mesmo com a expulsão dos jesuítas, a imposição do Diretório de somente se 

fazer uso da língua portuguesa, não teve efeito prático, e o declínio da língua geral só 

veio a ocorrer em meados do século XIX, por outros fatores que não o Diretório 

“embora se possa admitir que serviu para alimentar, entre os administradores e a elite 

colonial, o imaginário de uma sociedade monolíngue” (FARACO, 2016, p. 101), 

imaginário este que perdura até os dias atuais e influencia muitas das ideias que temos 

sobre a nossa língua. 

  Mesmo assim, o diretório do marquês de Pombal tem sua importância por 

constituir o primeiro documento de política linguística no território brasileiro, um 

instrumento coercitivo que não levou em consideração as características socioculturais e 

linguísticas das populações que aqui viviam. Foi uma forma de impor a língua dos 

colonizadores e reforçar o poder de Portugal sobre a colônia. Vale destacar que os 

jesuítas eram agentes de políticas de língua(s) na colônia, na medida em que eles eram 

responsáveis por todas as questões linguísticas sejam elas ligadas à língua portuguesa 

ou a língua geral, uma vez que: 

 

O termo política de línguas vem sendo usado pela sociolinguística para 
designar um conjunto de medidas, explícitas ou implícitas, adotadas 
predominantemente pelo Estado – mas também por outros agentes sociais – 
para ordenar as línguas faladas em um determinado território. (FREIRE, 2004, 
p. 90) 

 

Devido aos diferentes momentos pelos quais a língua do colonizador passou 

desde a sua entrada no território brasileiro, Castilho (1962) divide a história externa da 

língua portuguesa em dois quadros:  

 
I. Dos primórdios da colonização até o séc. XVIII, em que a linguagem 
brasileira tomou três matizes: o português falado na costa, por brancos e 
descendentes, um crioulo ou semicrioulo de índios e negros, e a língua geral 
(tupi), falada por mamelucos e brancos em seus contatos com estes e com os 
índios. 
II. Chegado D. João VI, procede-se a europeização do país, ao mesmo 
tempo em que se desenvolvem os grandes núcleos urbanos; em consequência, 
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opõem-se os falares urbanos aos rurais e criam-se zonas de influência 
linguística, que são as cidades. (CASTILHO, 1962, p. 11-12) 

 

O padrão linguístico esperado para a colônia sempre foi o português europeu, 

mas até o século XVIII, essa língua convivia com as línguas locais e com aquelas que 

surgiram do contato entre línguas. No início do século XIX, com a vinda da família real 

para o Brasil, e seu estabelecimento no Rio de Janeiro, em 1808, algumas medidas 

foram adotadas dando um suporte cultural para a elite e seu modelo de língua. Dentre 

estas medidas, podemos destacar “a criação da Impressão Régia (pela primeira vez, em 

trezentos anos, era possível imprimir livros e jornais no Brasil), a vinda da Missão 

Artística Francesa (1917), a criação da Escola de Medicina da Bahia (1808) e da 

Academia Militar do Rio de Janeiro (1810)” (FARACO, 2016, p. 150). 

 Lucchesi (2015, p. 87) ressalta que, entre os séculos XVII e XIX, a sociedade 

colonial brasileira passou por “duas ondas de lusitanização”. A primeira ocorreu com a 

chegada dos colonos portugueses ao território brasileiro, devido à descoberta das minas 

em Minas Gerais; e a segunda, “mais intensa e mais profunda”, decorrente da chegada 

da Corte portuguesa. Ambos os fatos causaram um grande processo de urbanização na 

colônia, o primeiro, centralizado na cidade de Ouro Preto e, o segundo, na cidade do 

Rio de Janeiro. 

 Outro fato que ajudou para o avanço da língua portuguesa no Brasil foi o fim do 

tráfico de escravos em 1850, que “eliminou a grande fonte do multilinguismo no Brasil, 

já que a população indígena continuava a ser dizimada e se refugiava nos confins do 

território brasileiro” (LUCCHESI, 2015, p. 87). 

 Mesmo assim, a utilização da língua portuguesa no Brasil era bem dividida, 

apresentando um modelo mais próximo do padrão europeu, utilizado nos centros 

urbanos, e outro modelo: 

 

que fincou raízes no interior do país, para onde se dirigiu a maior parte da 
população no período colonial. Fora dos reduzidos centros da elite, nas mais 
diversas regiões do país, o português era levado, não pela fala de uma 
aristocracia de altos funcionários ou de ricos comerciantes, mas pela fala rude e 
plebeia dos colonos pobres. Além disso, a língua portuguesa era adquirida nas 
situações as mais precárias pelos escravos, que muitas vezes preferiam se 
comunicar entre si usando a língua franca africana. (FARACO, 2002, p. 77)  
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Essa aproximação com o padrão europeu que a língua portuguesa utilizada nas 

zonas urbanas do Brasil do século XIX apresentava, e o distanciamento das formas 

utilizadas nas áreas mais afastadas, cuja população era mais pobre, antecipa o modelo 

de divisão entre norma culta e norma popular que as normas linguísticas do português 

do Brasil exibem na atualidade, na qual a primeira norma, a culta, tem a ver com os 

segmentos mais escolarizados e mais urbanos e, a segunda, a popular, pertencente aos 

segmentos que tiveram menos acesso à educação formal e que se encontram mais 

afastadas dos centros urbanos. 

 Após a independência política do Brasil, em 1822, não há uma ruptura com a 

influência linguística portuguesa, embora a nossa elite intelectual passe a reivindicar 

uma “língua brasileira”. Vale ressaltar que “em suas diferentes fases essas discussões 

sobre a ‘língua brasileira’ se processaram todas dentro de um pequeno círculo de 

letrados – essencialmente masculino, branco e oligárquico –, de dimensões ínfimas em 

relação ao restante da população” (BAGNO, 2003, p. 80) 

Essa discussão em torno de uma língua nacional pode ser observada na literatura 

brasileira da época já que, segundo Castilho (1962, p. 13), coube “ao Romantismo a 

afirmação primeira da brasilidade da nossa linguagem, brasilidade essa que coube ao 

estilo e não à língua”. Se observarmos a literatura romântica do século XIX 

entenderemos a grande valorização da língua como forma de expressar a identidade 

nacional, uma vez que, de acordo com Freire (2004, p. 43), “cerca de 24 estudos e 

coletâneas elaborados no Brasil num espaço de meio século (1826 a 1873) são unânimes 

em chamar a atenção para a relação entre língua x nação, considerando a primeira como 

símbolo da segunda”. 

Ainda sim, no entanto, de acordo com LUCCHESI (2015, p. 118): 

 

Se a construção de uma nova nação produzia, no plano ideológico, 
exacerbadas manifestações nativistas, como a criação de símbolos nacionais e 
a negação de todas as representações que evocassem o passado colonial 
predominou, no plano da língua, a visão purista que pregava abertamente a 
submissão ao cânone gramatical português. 

 

Essa é a razão pela qual Bagno (2003) chama essa polêmica em torno de uma 

“língua brasileira” de “divertimento da nossa elite intelectual”. Além disso, nesse 
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momento, não há uma defesa das variedades linguísticas utilizadas pela maior parte da 

população brasileira, somente das variedades utilizadas pela classe dominante.  

Com o surgimento de um novo estilo literário, o Parnasianismo, no final do 

século XIX, mais especificamente a partir de 1870, a busca por uma língua nacional foi 

suplantada, “uma vez que nessa escola literária, mais que nunca, qualquer elemento 

‘popular’ deveria ser evitado ao máximo” (BAGNO, 2002, p. 186). Assim, a atenção 

novamente se volta para a língua dos portugueses. Além disso, o pensamento da época 

era de que: 

 

Afirmar o português do Brasil como gramática possível na língua escrita 
equivalia a nivelar por baixo, mesmo que uma série de traços da gramática já 
fizessem parte da fala daqueles que os queriam negar. Como o acesso a esta 
norma culta14 se daria somente a partir de rigorosa educação, estava garantido 
o processo de exclusão. (PAGOTTO, 1998, p. 57) 

 

 Podemos perceber que a língua já era vista como forte instrumento de exclusão, 

fato que permanece forte até os dias atuais, uma vez que o acesso a uma educação de 

qualidade continua restrito a uma pequena parcela da população. 

 Durante um grande período na história, desde a Independência, podemos 

observar um embate na sociedade brasileira no que se refere às questões de língua: de 

um lado tínhamos um grupo que defendia uma língua mais próxima do padrão europeu, 

e do outro, um grupo que defendia a incorporação das características do português 

falado no Brasil. Vale ressaltar que: 

 

Por trás dessa atitude excessivamente conservadora, além de uma pesada 
tradição normativa dos países de línguas latinas, está o desejo daquela elite [a 
brasileira] de viver num país branco e europeu, o que a fazia lamentar o 
caráter multirracial e mestiço do nosso país (aspirando, de modo explícito até 
a década de 1930, a um ‘embranquecimento da raça’); e no caso da língua, a 
fazia reagir sistematicamente contra tudo aquilo que nos diferenciasse de um 
certo padrão linguístico lusitano. (FARACO, 2002, p. 43) 

 

                                                            
14 O que Pagotto chama de norma culta, no presente trabalho denominamos norma-padrão. 
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 O grupo conservador se sobrepõe e, a partir de meados do século XIX, “se inicia 

e implementa a preocupação do estabelecimento de um padrão linguístico de tradição 

lusitanizante no Brasil, com o desenvolvimento dos estudos e das gramáticas 

prescritivo-normativas” (MATTOS E SILVA, 2001, p. 25). 

 Com a Proclamação da República, em 1889, não tivemos uma grande mudança 

nos aspectos relativos ao padrão de língua da sociedade brasileira, uma vez que “durante 

a primeira fase do regime, conhecida como República Velha, as disposições da 

infraestrutura socioeconômica e da superestrutura político ideológica não se alteraram 

significativamente em relação ao período do Império” (LUCCHESI, 2015, p. 118).  

 As transformações só começaram a ocorrer com a grande urbanização e 

industrialização que a sociedade brasileira passou a observar a partir de 1930, com a 

crescente transferência da população rural para as cidades. Essa população trouxe 

consigo variedades da língua portuguesa que eram utilizadas no interior do país, 

variedades estas que eram diferentes daquelas utilizadas nas áreas urbanas.  

 Além disso, havia na época uma grande influência do movimento modernista, 

inaugurado com a Semana de Arte Moderna de 1922. Através dessa escola literária, 

volta a discussão em torno de uma “língua brasileira”, embora esta polêmica seja 

diferente daquela criada na fase romântica, pois os modernistas buscavam “diminuir a 

distância entre a língua falada e a língua escrita, graças ao aproveitamento e valoração 

do regionalismo” (CASTILHO, 1962, p. 15). 

 De acordo com Bagno (2003, p. 93), no entanto, “a defesa da ‘língua brasileira’, 

mais uma vez, permanecerá circunscrita às esferas da intelectualidade e sem 

praticamente nenhuma influência na vida dos cidadãos comuns e dos poucos que tinham 

acesso à escola”, pois: 

 

Enquanto na literatura os escritores clamavam pela necessidade duma 
expressão literária própria, no campo da gramática diversos autores 
buscavam fixar as características diferenciadoras da língua de Portugal e do 
Brasil, agrupando brasileirismos, conceituados como peculiaridades do 
português americano que contrastam com o português europeu. (CASTILHO, 
1962, p. 17) 
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 Todos esses fatos trouxeram uma maior aproximação entre as variedades típicas 

do português brasileiro e o padrão linguístico espelhado no português de Portugal, com 

isso: 

 

a partir de 1930, o comportamento linguístico da elite letrada brasileira, 
mesmo em sua modalidade escrita – ou seja, o que comumente se chama de 
norma culta – foi-se afastando crescentemente do padrão lusitanizado que a 
elite intelectual racista e reacionária havia fixado no final do século XIX e 
que até hoje se perpetua, em sua essência, nas gramáticas normativas 
brasileiras, dando forma ao que se deve chamar norma padrão. (LUCCHESI, 
2015, p. 163) 

 

 Entretanto, se os movimentos político-econômicos ajudaram na difusão das 

variedades utilizadas pelas populações rurais, que apresentavam um menor poder 

econômico, a forma como esse desenvolvimento se deu no Brasil, fez com que o 

contrário não acontecesse; ou seja, as populações que chegavam às cidades não 

conseguiam se apropriar de uma norma mais próxima do padrão linguístico das elites, 

uma vez que: 

 

o desenvolvimento do sistema capitalista baseado em um reduzido mercado 
interno consumidor e na superexploração da força de trabalho restringiu 
muito esse nivelamento linguístico no Brasil. As populações rurais que 
afluíram para os grandes centros urbanos ficaram retidas em bolsões de 
miséria na periferia das cidades e foram mantidas na marginalidade e na 
economia informal, sem se inserir efetivamente no sistema produtivo do 
mercado consumidor, não tendo acesso efetivo à escolarização. Assim, a 
difusão das formas linguísticas socialmente valorizadas da norma culta para 
os demais segmentos sociais tem sido muito precária. (LUCCHESI, 2015, p. 
173-174) 

 

 Nessa perspectiva, as populações rurais, mesmo estando inseridas no meio 

urbano, não tinham acesso às mesmas condições de vida das elites, pelo contrário, 

estavam afastadas de todo capital econômico e cultural dessa minoria. De acordo com 

Lucchesi (2015, p. 85), “essa profunda clivagem socioeconômica se projeta no plano 

ideológico das representações sociais da língua através do preconceito linguístico, que 

promove a forte discriminação das formas mais típicas da linguagem popular”. Fato que 
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se estende até os dias atuais, pois como as variedades linguísticas que representam as 

camadas mais populares são estigmatizadas socialmente (ver melhor em 2.5). 

 Somente nos anos finais do século XX, com o desenvolvimento dos estudos 

sociolinguísticos no Brasil é que “tem início um grande movimento que seria justo 

definir como de descoberta e revelação da realidade linguística do português brasileiro 

em suas múltiplas variedades sociais, regionais, etárias, profissionais etc” (BAGNO, 

2002, p. 190). Movimento este que ultrapassa os limites da pesquisa científica e alcança 

uma parcela maior da população, através de políticas linguísticas voltadas para o ensino, 

como os Parâmetros Curriculares Nacionais, lançados em 1997. 

 Mesmo assim, a norma-padrão brasileira, que advém do padrão europeu 

moderno, continua exercendo uma pressão sobre os falantes, deixando-os em um estado 

que Faraco (2002; 2008) denomina “esquizofrenia linguística”, pois “são enredados por 

uma cultura do erro que afeta pesadamente o nosso imaginário sobre a língua, as nossas 

relações sociais e o ensino de português” (FARACO, 2008, p. 107). Tudo isso porque 

“a partir das análises do português do Brasil, mais e mais se constata a distância entre as 

formas usuais no nosso vernáculo e o português exigido na escrita e prescrito nos 

manuais de gramática” (PAGOTTO, 1999, p. 50). 

 Além das diferenças linguísticas que podem ser observadas na fala dentro 

território brasileiro, há diferenças ainda maiores quando observamos os diversos países 

que têm a língua portuguesa como oficial, dentre os quais, além de Portugal, 

Moçambique, Angola e Cabo Verde. Como muitas dessas diferenças alcançam a escrita, 

foi firmado, em 1990, um acordo para unificar a ortografia do português, denominado 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa15. Mais do que buscar uma unificação 

ortográfica, essa política linguística “visava fortalecer a língua portuguesa nos 

organismos internacionais, facilitar o intercâmbio cultural e a circulação de obras 

científicas e literárias, eliminando os custos de sua reedição” (LUCCHESI, 2015, p. 42). 

Vale destacar que, de acordo com Camacho (2013): 

                                                            
15“O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é um tratado internacional firmado em 1990, com o 
objetivo de criar uma ortografia unificada para o português e por fim à existência de duas normas 
ortográficas oficiais divergentes, uma no Brasil e outra nos restantes países de língua portuguesa oficial. 
(...) A nova ortografia, que deve ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa, teve um 
acordo assinado por representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal e São Tomé e Príncipe em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. Depois de recuperar a sua 
independência, Timor-Leste aderiu ao acordo em 2004” (CAMACHO, 2013, p. 245). 
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são razões políticas, ‘nacionalistas’, no dizer de Fishman (1972), que estão 
também por trás do processo de padronização linguística, como uma resposta 
socioideológica para uma das propriedades inerentes mais fundamentais da 
linguagem humana – variação e mudança. (CAMACHO, 2013, p. 245) 

 

 Dessa forma, padronizar a ortografia da língua portuguesa utilizada em 

diferentes países, significa fortalecê-la e torná-la mais representativa para o mundo, 

mesmo que os seus usuários sejam culturalmente variados. Além disso, “enquanto 

produto da dominação política incessantemente reproduzida por instituições capazes de 

impor o reconhecimento universal da língua dominante, a integração numa mesma 

‘comunidade linguística’ constitui a condição de instauração de relações de dominação 

linguística” (BOURDIEU, 1998, p. 32). Dessa forma, há algumas outras intenções por 

trás de algumas políticas linguísticas que as realmente evidenciadas para a população.  

 Como pudemos perceber a partir da análise dos aspectos sócio-históricos que 

ajudaram na constituição da nossa língua, “a variação existente hoje no português do 

Brasil, que nos permite reconhecer uma pluralidade de falares, é fruto da dinâmica 

populacional e da natureza do contato dos diversos grupos étnicos e sociais” (CALLOU, 

2001, p. 17). Todas as inúmeras intervenções sobre a língua desde o período colonial 

ajudaram na constituição do nosso quadro linguístico atual. 

No próximo item serão observadas as normas linguísticas que coexistem 

atualmente no português do Brasil ao lado da norma-padrão, a norma culta e a norma 

popular. Assim como, as definições que renomados pesquisadores da sociolinguística 

dão a essas normas e as relações entre elas. 

 

2.3.3 Normas linguísticas do português do Brasil 

No presente trabalho, adotamos para a norma prescritiva a terminologia norma-

padrão, definida por Faraco (2002, p. 40) como o resultado de um processo “que visou 

e visa uma relativa estabilização linguística, buscando neutralizar a variação e controlar 

a mudança” e à qual correspondem, segundo Lucchesi (2002, p. 65), “as formas 

contidas e prescritas pelas gramáticas normativas”. Essa norma é um ideal linguístico e, 

segundo Bagno: 
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(...) não corresponde integralmente a nenhum conjunto concreto de 
manifestações linguísticas regulares e frequentes (...). É uma norma no 
sentido mais jurídico do termo: ‘lei’, ‘ditame’, ‘regra compulsória’ imposta 
de cima para baixo, decretada por pessoas e instituições que tentam regrar, 
regular e regulamentar o uso da língua. (BAGNO, 2009, p. 79) 

 

 A norma-padrão é “uma seleção arbitrária de regras, feita num determinado 

lugar, numa determinada época, para uso de um grupo restrito de falantes/escreventes” 

(BAGNO, 2001, p. 49), ela não pode ser confundida com a língua de um povo – ou 

língua materna – que “é adquirida no convívio com a sociedade, sem ensino formal, sem 

a presença da escola” (SCHERRE, 2002, p. 242); ela, a norma-padrão, é a gramática 

normativa de uma língua, ou seja, uma parte da língua de um povo.  

 O conceito de norma-padrão vai ao encontro do conceito de língua legítima de 

Bourdieu (1998), uma vez que, segundo o autor: 

 

a língua legítima é uma língua semi-artificial cuja manutenção envolve um 
trabalho permanente de correção de que se incumbem tanto os locutores 
singulares como as instituições especialmente organizadas com essa 
finalidade. Por intermédio de seus gramáticos, responsáveis pela fixação e 
codificação do uso legítimo, e de seus mestres que impõem e inculcam tal 
uso através de inúmeras ações corretivas, o sistema escolar tende (nesta e em 
outras matérias) a produzir a necessidade de seus próprios serviços, produtos, 
trabalhos e instrumentos de correção. (BOURDIEU, 1998, p. 48) 

 

Nessa perspectiva, a língua padronizada não é aquela utilizada naturalmente nos 

dia a dia dos falantes, pelo contrário é aquela que precisa ser ensinada nas escolas e 

reforçada através de outros instrumentos normativos. 

Ao lado da norma-padrão, coexistem outras duas normas na língua portuguesa 

do Brasil, que correspondem ao que Monteagudo (2011) denominou norma objetiva, 

são elas a norma culta e norma popular ou vernácula. A primeira, utilizando a 

definição do Projeto NURC16, é empregada pelos grupos sociais com nível superior 

                                                            
16 O Projeto NURC (Norma Urbana Culta) foi desenvolvido por pesquisadores da UFRJ em parceria com 
pesquisadores de outras universidades, no final da década de 60 e início da década de 70. Ele documenta 
e analisa a linguagem efetivamente empregada pelos falantes “cultos” de cinco grandes cidades 
brasileiras: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 
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completo e antecedentes biográfico-culturais urbanos; a segunda é utilizada pelos 

grupos menos escolarizados e que não fazem parte da elite da sociedade.  

Podemos observar através dessa primeira definição, que a divisão entre essas 

duas normas, norma culta e norma popular, está pautada em fatores extralinguísticos. 

Esse fato se torna mais evidente na definição dada por Lucchesi (2002), segundo a qual: 

 

A norma culta seria, então, constituída pelos padrões de comportamento 
linguístico dos cidadãos brasileiros que tem formação escolar, atendimento 
médico-hospitalar e acesso a todos os espaços da cidadania, e é tributária, 
enquanto norma linguística, dos modelos transmitidos ao longo dos séculos 
nos meios da elite colonial e do Império e inspirados na língua da Metrópole 
portuguesa. A norma popular, por sua vez, se define pelos padrões de 
comportamento linguístico da grande maioria da população alijada de seus 
direitos elementares e mantida na exclusão e bastardia social. (LUCCHESI, 
2002, p. 87)  

 

A definição de norma culta proposta por Lucchesi (2002) vai ao encontro da 

proposta de Faraco (2008, p. 57), segundo a qual “numa sociedade que distribua de 

maneira mais equânime os bens educacionais, é mais adequado considerar letrados 

todos os que concluem pelo menos o ensino médio”. Desta forma, ambos discordam do 

fato de a norma culta ser aquela utilizada pelos grupos com nível superior completo, 

ideia proposta pelo projeto NURC.  

Vale destacar que caracterizar determinada norma como culta sugere que as 

demais normas façam parte de um universo de falantes “incultos”: 

 

Contudo não há grupo humano sem cultura, como bem demonstram os 
estudos antropológicos. Por isso, é preciso trabalhar criticamente o sentido do 
qualificativo culta, apontando seu efetivo limite; ele diz respeito 
especificamente a uma certa dimensão da cultura, isto é à cultura escrita. 
Assim, a expressão norma culta deve ser entendida como designando a 
norma linguística praticada, em determinadas situações (aquelas que 
envolvem certo grau maior de monitoramento), por aqueles grupos sociais 
que têm estado mais diretamente relacionados com a cultura escrita. 
(FARACO, 2008, p. 54) 

 

A norma culta está mais próxima do padrão linguístico considerado ideal, por ser 

aquela utilizada pelos grupos que tiveram acesso à educação formal e, portanto, à 
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cultura escrita, por um grande período de tempo, mas “se esse é um fator de 

aproximação, é também um fator de tensão, porque o inexorável movimento histórico 

da norma culta tende a criar um fosso entre ela e o padrão” (FARACO, 2002, p. 42). Por 

isso, de acordo com Lucchesi (2001, p. 107): 

 

A vulgarização do sistema de ensino público e o fenômeno dos meios de 
comunicação de massa, ocorrido nas últimas décadas, acabaram por 
consolidar a tendência ao afrouxamento normativo no português culto, 
configurando-se, assim, neste século, a direção da mudança na norma culta, 
que tende a se afastar do padrão prescrito pelas gramáticas normativas; estas, 
sim, em alguns aspectos, em flagrante conflito com a realidade linguística, 
preservando uma anacrônica fidelidade aos cânones de Coimbra. 

 

Desta forma, embora os usuários da norma culta tenham alcançado um maior 

contato com a norma-padrão, na utilização cotidiana da língua, em situações que exigem 

um menor monitoramento, estão mais próximos das realizações linguísticas das 

variedades populares, já que a norma culta caracteriza-se por ser “o conjunto de 

fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados em 

situações mais monitoradas de fala e escrita” (FARACO, 2008, p. 71, grifo nosso). 

Também podemos observar certa influência das formas utilizadas pelos falantes 

da norma culta em situações nas quais a norma-padrão é exigida, pois, de acordo com 

Bagno (2003, p. 99-100): 

 

a imprensa mais conceituada, que tenta ocupar o lugar deixado vago pela 
literatura como depositária da norma-padrão tradicional, só consegue fazer 
isso como discurso, pois na prática a imprensa escrita se revela também 
muito permeável a muitas das formas linguísticas que caracterizam o 
verdadeiro português brasileiro prestigiado escrito contemporâneo, no qual se 
verifica forte influência da língua falada urbana. 

 

Outro movimento interessante também ocorre ao observarmos as variedades 

populares, pois com a crescente urbanização e a facilidade de acesso aos meios de 

comunicação “configura-se a tendência da mudança do português popular em direção 

aos modelos da norma culta, que atingem e influenciam as camadas mais baixas da 
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população através da televisão, do rádio ou pelo contato direto” (LUCCHESI, 2001, p. 

107). 

Dessa forma, ao observarmos as variedades cultas e populares encontraremos, 

sob o ponto de vista estritamente linguístico, mais pontos em comum que pontos 

divergentes. Mas todo esse movimento de aproximação entre essas normas não retira o 

status das normas cultas, e nem os estigmas das normas populares, uma vez que: 

 

As contradições da realidade social refletem-se no plano das normas 
linguísticas, pois, ao mesmo tempo em que se observa, no plano objetivo dos 
padrões coletivos de comportamento verbal, uma tendência ao nivelamento 
das duas normas linguísticas brasileiras [a norma culta e a norma popular], no 
plano subjetivo da avaliação das variantes linguísticas, o estigma ainda recai 
pesadamente sobre as variantes mais características da norma popular, 
fortalecendo-se a cada dia. (LUCCHESI, 2002, p. 89) 

 

 Vale ressaltar, mais uma vez, que o fato de essas normas terem mais prestígio 

que as normas populares tem a ver somente com características extralinguísticas, já que 

“as variedades da língua realmente não têm prestígio em si mesmas: tais variedades 

adquirem prestígio quando seus falantes têm prestígio elevado” (MILROY, 2011, p. 

53).  

Sendo assim, a divisão entre norma culta e norma popular está centrada em 

fatores sociais, culturais e econômicos, e não em fatores puramente linguísticos, pois “a 

norma, qualquer que seja, não pode ser compreendida apenas como um conjunto de 

formas linguísticas; ela é também (e principalmente) um agregado de valores 

socioculturais articulados com aquelas formas” (FARACO, 2002, p. 39).  

Lucchesi (2015) propõe, por esse motivo, que no lugar de normas linguísticas 

utilizemos a nomenclatura “normas sociolinguísticas”, pois assim poderemos: 

 

capturar o fato de que a oposição sociolinguística entre as classes sociais não 
se dá apenas em função da diferença no comportamento linguístico dos seus 
membros, mas igualmente em função da maneira pela qual esses membros 
avaliam os diversos usos da língua e de como as mudanças da língua se 
propagam em cada segmento social. (LUCCHESI, 2015, p. 33-34) 
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O fato de as normas (socio)linguísticas representarem a variação, que, com base 

na sociolinguística, é ligada aos aspectos sociais, além de se relacionar aos aspectos da 

avaliação subjetiva dos falantes: 

 

Mexe (e mexe fundo) com o coração dos falantes; ou como dizem os outros, 
fere os ouvidos. Isso porque o imaginário social predominantemente nos 
segmentos melhor situados economicamente, mais bem escolarizados, mais 
letrados identifica a variação linguística (o modo próprio de falar) dos 
segmentos econômica e socialmente despossuídos como um sinal de 
ignorância, de inferioridade de falta de educação e cultura. (FARACO, 2011, 
p. 264) 

 

De acordo com dados do IBGE17 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

divulgados em 2015, através das informações colhidas na PNAD (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios), os falantes com mais de 25 anos de idade que têm entre 11 

e 14 anos de estudo – o que equivale a dizer que são aqueles que concluíram o ensino 

médio – representam pouco mais de 30% da população brasileira, e por volta de 10% 

apresentam mais de 15 anos de estudo. Dessa forma, continuamos a ter uma minoria 

que pode ser classificada como falantes da norma culta (considerando as definições de 

Faraco (2008) e Lucchesi (2002), se considerarmos a definição do projeto NURC esse 

número será bem menor), os demais são classificados como falantes das variedades 

populares e têm as suas formas linguísticas características estigmatizadas. 

Essa bipolarização da realidade linguística brasileira entre norma culta e norma 

popular, embora não recebesse essa nomenclatura, não é recente, pois acontece desde o 

período da colonização, uma vez que: 

 

No polo das camadas médias e altas da sociedade brasileira, de um lado, 
pode-se perceber, nos primeiros séculos da história do Brasil, um 
comportamento linguístico conservador de uma numericamente bastante 
reduzida elite colonial, voltada para os padrões linguísticos e culturais da 
Metrópole. No polo das camadas populares, de outro lado, ocorrem, desde os 
princípios da colonização, drásticas transformações linguísticas, decorrentes 
do extenso, massivo e profundo contato do português com as línguas 
indígenas e africanas. (LUCCHESI, 2001, p. 100) 

 

                                                            
17 Disponível em: www.brasilemsintese.ibge.gov.br. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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Outro fato que merece atenção é que, tanto a norma culta quanto a norma 

popular, não apresentam uma uniformidade, já que há diversos grupos sociais que 

compõem cada uma dessas normas e que mostram sua identidade através dos usos que 

fazem da língua. Por isso, adotaremos nesse trabalho, ao lado das nomenclaturas norma 

culta e norma popular, as denominações no plural, normas cultas e normas populares, 

ou ainda, variedades cultas e variedades populares, para que seja enfatizada essa 

heterogeneidade das normas linguísticas objetivas, o que já foi observado por Marcos 

Bagno, em Português ou Brasileiro?, ao citar que: 

 

Um brasileiro culto nascido e criado no Recife, por exemplo, não vai falar 
exatamente igual a um brasileiro culto nascido e criado em Porto Alegre. Se, 
além dessa diferença geográfica, levarmos em conta também a diferença de 
faixa etária, mais características distintivas vamos encontrar. É por isso que 
prefiro falar de variedades culta do português do Brasil, sempre no plural. 
(Bagno, 2001, p. 42) 

  

É importante notar que inclusive na norma-padrão encontramos essa 

flexibilidade, já que as gramáticas normativas e dicionários não concordam em vários 

aspectos da língua, como, por exemplo, em numerosos casos de transitividade e 

regência verbais e de regência nominal. Por isso, dividir as variedades linguísticas 

brasileiras é tão complexo e gera tantas discordâncias, “em função de uma realidade 

linguística que abarca uma pluralidade de normas vernáculas, de normas cultas e – 

dadas as contradições de autor para autor – de normas subjetivas das gramáticas 

escolares” (CALLOU, 2007, p. 20).  

Além disso, de acordo com Lucchesi (2015), alguns estudos demonstram que 

muitas das formas condenadas pela norma-padrão são encontradas nas obras dos 

melhores escritores brasileiros, o que faz com que mesmo estando clara a distinção entre 

norma-padrão e norma culta, muitos gramáticos ainda utilizem estes termos como 

sinônimos, o que revela “o caráter ideológico que a sinonímia entre as duas expressões 

assume no discurso dos gramáticos; pois, com ela,  pretendem conferir uma 

legitimidade às suas prescrições, que elas efetivamente não têm” (LUCCHESI, 2015, p. 

78). Devido a essa confusão entre as duas nomenclaturas, Bagno esclarece, no prefácio 

da nova edição de seu livro Preconceito Linguístico (2015), que mudou a sua 

terminologia e não utiliza mais a expressão norma culta:  
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Abandonei definitivamente a expressão ‘norma culta’ por causa das muitas 
ambiguidades que ela implica. Como se sabe, esse mesmo rótulo é 
empregado, sem critérios claros, tanto para se referir ao modelo idealizado de 
língua ‘certa’ prescrito pelas gramáticas normativas e por seus divulgadores 
quanto para designar o modo como realmente falam (e escrevem) os 
brasileiros urbanos, letrados e de status socioeconômico elevado. (BAGNO, 
2015, p. 12). 

 

Embora os estudiosos da área tentem mostrar essa divisão das normas 

linguísticas brasileiras de maneira bem didática e objetiva, precisamos destacar que tudo 

o que tem a ver com práticas sociais, inclusive a língua, precisa ser visto como algo 

fluido, o que também acontece com a temática das normas, pois os falantes das 

variedades cultas estão em constante contato com os falantes das variedades populares, 

o que faz com que a distinção entre as formas utilizadas nessas normas não seja tão 

rígida, ou seja, “não existe, em suma, uma norma ‘pura’: as normas absorvem 

características umas das outras – elas são, portanto, sempre hibridizadas (...) haverá 

sempre sobreposições, desbordamentos, entrecruzamentos” (FARACO, 2008, p. 42), 

além disso, “há toda uma zona intermediária, onde as influências de umas sobre as 

outras são intensas e constantes” (BAGNO, 2009, p. 80).  

Atenta à ausência de fronteiras rígidas entre as normas e à fluidez de que o tema 

necessita, Bortoni-Ricardo (2009) propõe que as variedades do português do Brasil 

sejam divididas em três contínuos: de urbanização, de oralidade-letramento e de 

monitoração estilística. No contínuo de urbanização têm-se, em umas das pontas, os 

falares rurais mais isolados e, na outra, os falares urbanos. Os grupos de origem rural, 

mas que tem influência urbana, devido aos meios de comunicação, por exemplo, são 

denominados rurbanos.  

Já no contínuo de oralidade-letramento, em uma das pontas situam-se os 

domínios onde predominam as culturas de letramento e, na outra, os domínios onde 

predomina a cultura de oralidade. A autora chama atenção para o fato de que “não 

existem fronteiras bem marcadas entre os eventos de oralidade e letramento” uma vez 

que “um evento de letramento, como uma aula, pode ser permeado de minieventos de 

oralidade” (BORTONI-RICARDO, op. cit., p. 62). 

No que tange ao contínuo de monitoração estilística, situam-se, em cada uma das 

pontas, os estilos monitorados, que exigem muita atenção e planejamento e os não-
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monitorados, realizados com o mínimo de atenção às formas da língua. Bortoni-Ricardo 

destaca que “os fatores que nos levam a monitorar o estilo são o ambiente, o interlocutor 

e o tópico da conversa” (BORTONI-RICARDO, op. cit., p. 63). 

Para a autora, essa divisão em contínuos ajuda a desfazer a impressão de que 

existem fronteiras rígidas entre as normas, além disso, evita a forte dose de preconceito 

das expressões língua-padrão e variedades não-padrão presentes na terminologia 

tradicional (BORTONI-RICARDO, op. cit., p. 51), e que também podemos estender 

para as outras expressões, como norma culta e norma popular. 

Faraco (2008) destaca que “nenhum corte dicotômico da realidade linguística 

brasileira (...) é suficiente para representá-la” e que a proposta de Bortoni-Ricardo é “o 

modelo que, no momento, parece fornecer o melhor instrumental para registro da 

diversidade já estudada” (FARACO, 2008, p. 44). 

O presente trabalho, no entanto, segue a abordagem de Luchhesi (2001; 2002; 

2015) que vê a realidade sociolinguística do Brasil como sendo polarizada entre a 

norma culta e a norma popular, mas não deixa de considerar as contribuições da visão 

dos três contínuos de Bortoni-Ricardo (2009), uma vez que o próprio Lucchesi (2015) 

entende essas duas propostas como sendo complementares. O autor afirma que sua 

perspectiva metodológica: 

 

elimina qualquer contradição entre as duas abordagens, apontando antes para 
a sua complementaridade – até porque ambas reconhecem que as 
características centrais da realidade sociolinguística brasileira decorrem das 
mesmas contradições nas relações econômicas e sociais. (LUCHESI, 2015, p. 
152) 

 

A despeito da discussão dos autores acima citados acerca da heterogeneidade das 

normas linguísticas, os falantes nem sempre entendem as normas como diferentes 

formas da língua, e desse não entendimento podem derivar representações de que há 

somente uma maneira correta de se expressar e que as demais são “erradas”, pois: 

 

O senso comum, orientado pelo imaginário de que uma língua é unitária e 
homogênea, tem grande dificuldade para assimilar este dado fundamental da 
constituição e funcionamento da linguagem verbal [a organização das 
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variedades]. Costuma, então, tratar as variedades distantes de um certo 
modelo como erradas, desestruturadas, corrompidas. (FARACO, 2008, p. 35) 

 

 Fatos como este fazem parte da ideologia da norma-padrão, que será melhor 

explicada e exemplificada no próximo item. 

 

2.4 A ideologia da norma-padrão 

Mesmo estando distante da realidade, o simples fato de existir um padrão pode 

condicionar as práticas linguísticas, pois esse padrão “exerce uma influência muito 

grande no imaginário de todos os brasileiros” (BAGNO, 2009, p. 81), fazendo com que 

alguns (ou talvez, a maioria dos) indivíduos sintam-se inseguros ao utilizar a sua língua 

materna.  

Neves (2003, p. 48) corrobora essa ideia e destaca que há uma grande separação 

entre autoridade de modelos e uso popular e, por isso, o povo “como percebemos 

claramente nos dias de hoje, fala como pode, mas considera e aceita que não fala como 

deve, quando não tem o padrão autorizado”.  

Essa interferência da autoridade da forma padronizada nas práticas linguísticas 

usuais dos falantes é algo com raízes bem antigas, uma vez que, de acordo com 

Monteagudo (2011, p. 42-43): 

 

a prevalência da variedade normativa se baseou tradicionalmente numa 
ideologia prescritivista profundamente arraigada na cultura linguística 
europeia, com precedentes remotos já na Grécia e na Roma clássicas, e com 
uma continuada elaboração desde o Renascimento. Segundo esta ideologia, a 
língua é concebida como uma entidade rigidamente hierarquizada, coroada 
pela variedade culta (...) e pelo código normativo emanado desta, que 
serviam de pauta para (des)valorizar as variedades vernáculas, consideradas 
como deturpações daquela. 

 

A forma padronizada é de tal forma valorizada que, de acordo com Bourdieu 

(1998), o que tem importância não é a capacidade de falar, mas sim a capacidade de 

falar utilizando a língua legítima: 
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A competência suficiente para produzir frases suscetíveis de serem 
compreendidas pode ser inteiramente insuficiente para produzir frases 
suscetíveis de serem escutadas, frases aptas a serem reconhecidas como 
admissíveis em quaisquer situações nas quais se pode falar. Também nesse 
caso, a aceitabilidade social não se reduz apenas à gramaticalidade. Os 
locutores desprovidos de competência legítima se encontram de fato 
excluídos dos universos sociais onde ela é exigida, ou então, se veem 
condenados ao silêncio. (BOURDIEU, 1998, p. 42)  

 

 Nessa perspectiva, de acordo com o autor, ter o domínio da língua legítima, ou 

seja, da norma-padrão no caso do Brasil, é um aspecto distintivo dentro da sociedade e 

quem a possui, apresenta um lucro de distinção. 

 Alèong (2001) também vê a língua como um forte instrumento de distinção, já 

que, segundo o autor, “uma das funções sociais da linguagem é marcar e apresentar a 

identidade do indivíduo e de seu status e papel, a língua pode servir de meio para 

sublinhar uma distinção social e, inversamente, uma solidariedade de uns em relação 

aos outros” (ALÉONG, 2001, p. 145). 

O modelo autoritário das formas padronizadas se mantém forte nas sociedades 

atuais devido a uma série de afirmações que o reforçam e que se propagam através dos 

anos. De acordo com Lucchesi (2015), há três mitos, sem nenhuma fundamentação 

científica, que rondam as línguas em geral. O primeiro mito seria o fato de os indivíduos 

acharem que a língua está em um “processo de inexorável deterioração”; o segundo 

seria a “identificação entre complexidade gramatical e grau de civilização de um povo”; 

e o terceiro mito, seria a ideia de que “se não houver uma rígida uniformização, a 

unidade da língua se perde”. 

As ideias ou mitos que ajudam a elevar o status das formas linguísticas 

padronizadas afetam o imaginário dos falantes. De acordo com Milroy (2011), esse 

modo de pensar sobre a língua, influenciado por ideias que valorizam a norma padrão, 

constituem a ideologia da língua padrão ou ideologia do padrão, que circula nas 

sociedades que passaram por um processo de padronização linguística.  

No entanto, o autor esclarece que a padronização pode ser vista de formas 

diferentes. Se considerarmos que a padronização tem a ver com uma imposição de 

uniformidade, entenderemos que a variabilidade é inerente a um objeto, que pode ser 
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um objeto abstrato, como a língua. Sendo assim, não há “em uso prático nada que se 

pareça com uma variedade totalmente padronizada, (...) a uniformidade nas partes 

estruturais da língua, no entanto, pode ser vista como uma meta linguística imediata da 

padronização como processo” (MILROY, 2011, p. 55). Essa seria, segundo o autor, a 

definição não ideológica de padronização, embora considere que possa haver outros 

sentidos de padrão que são utilizados, dentre eles, o sentido que vê a unidade como 

básica e que é utilizado por boa parte dos estudos linguísticos. Essa caracterização não 

neutra, que é utilizada em muitos estudos linguísticos, reforça a ideologia do padrão, 

uma vez que vê as formas padronizadas como as mais uniformes, estigmatizando as 

formas que não apresentam a uniformidade. 

Embora Milroy (2011) utilize-se das expressões ideologia da língua padrão ou 

ideologia do padrão para se referir a sociedades onde coexistem línguas padronizadas e 

não-padronizadas, nas quais somente as padronizadas recebem um status elevado, o 

presente trabalho se utilizará da expressão ideologia do padrão, ou  ainda, ideologia da 

norma-padrão, para se referir às ideologias que reforçam o status da norma-padrão no 

português do Brasil18, estigmatizando, assim, as normas que dela mais se afastam.  

 Assim como existem mitos que rondam as línguas em geral, no Brasil, há 

algumas afirmações que reforçam o poder de exclusão através da língua, muitos deles 

ligados aos aspectos socioculturais e político-econômicos que marcaram a história do 

Brasil, desde a colonização portuguesa. De acordo com Lucchesi (2015, p. 194): 

 

O estereótipo do brasileiro que não sabe falar o português integra uma 
representação mais ampla e profunda que desgraçadamente marcou o 
imaginário nacional: o da inferioridade do povo brasileiro – ‘uma sub-raça 
de mestiços resultante do cruzamento do degredado português, do índio 
preguiçoso e do negro boçal’. Esse terrível estigma teve um papel 
preponderante na depreciação da autoimagem dos brasileiros, contribuindo 
para marcar negativamente tudo o que fosse nacional e popular. 

   

                                                            
18 Embora também fosse produtivo e muito interessante um trabalho que tratasse da ideologia do padrão 
comparando a língua portuguesa com as outras línguas utilizadas no território brasileiro, já que de acordo 
com o IPOL (Intituto de Políticas Linguísticas), existem 11 línguas cooficiais em cidades de diferentes 
regiões do Brasil, como o pomerano, o talian e o nheengatu, além das quase 300 que são faladas em todo 
o território nacional. 
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Esse sentimento que muitos brasileiros têm de “não saber falar corretamente” faz 

parte das várias afirmações que Bagno (2015) denomina de mitologia do preconceito 

linguístico. Em seu trabalho Preconceito Linguístico (2015), o autor apresenta oito 

mitos que estão presentes na nossa sociedade: “o português do Brasil apresenta uma 

unidade surpreendente”, “brasileiro não sabe falar português / só em Portugal se fala 

bem o português”, “português é muito difícil”, “as pessoas sem instrução falam tudo 

errado”, “o lugar onde se fala melhor o português no Brasil é o Maranhão”, “o certo é 

falar assim porque se escreve assim”, “é preciso saber gramática para falar e escrever 

bem” e “o domínio da norma-padrão é um instrumento de ascensão social”. Muitos 

desses mitos poderão ser observados na análise dos dados coletados para efetivar essa 

pesquisa (ver item 4). 

 Todas essas afirmações, que fazem parte do imaginário linguístico dos falantes, 

contribuem para a ideologia da norma-padrão, que tem como consequência a 

estigmatização das variedades que mais se afastam da norma prescritiva. Além disso, o 

preconceito para com algumas formas variantes da língua é: 

 

alimentado diariamente em programas de televisão e de rádio, em colunas de 
jornal e revista, em livros e manuais que pretendem ensinar o que é ‘certo’ e 
o que é ‘errado’, sem falar, é claro, dos instrumentos tradicionais de ensino 
da língua: as gramáticas normativas e parte dos livros didáticos disponíveis 
no mercado. (BAGNO, 2015, p. 21-22) 

 

Temos como exemplo a seção Entreouvido por aí que integra a Revista do 

Jornal O Globo aos domingos e que também está disponível na internet sob forma de 

um blog19. Nesta seção os leitores enviam para o jornal frases que ouvem no seu dia a 

dia e que acharam curiosas ou engraçadas por algum motivo, como pelo fato de os 

falantes terem cometidos “erros de português”, geralmente por trocarem palavras que 

deveriam ser adequadas a determinado contexto por outras parecidas ou por utilizarem 

formas que não existem na norma-padrão da língua, como em: “Com essas ideias todas, 

você está me confusionando”. Essa coluna não tem finalidade didática, seu único 

objetivo é “divertir” seus leitores através da produção oral observada em espaços 

                                                            
19 http://www.blogs.oglobo.globo.com/entreouvidoporai 
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sociais. Recentemente a coluna virou um e-book20 cujo título é Entreouvido por aí – Mil 

frases para você ler antes de morrer (de rir), o qual, de acordo com sua descrição, trata 

de alguns temas, dentre eles “lamentáveis erros de português” [grifo nosso]. 

Outro exemplo seria o comportamento prescritivista de algumas páginas das 

redes sociais, como o Facebook. Nelas encontramos de forma clara não só a tradição 

normativa na divisão entre “certo” e “errado”, como também um comportamento 

preconceituoso para com os “desvios”. Fato que poderá ser observado mais adiante 

através da análise do corpus utilizado no presente trabalho. 

Uma mudança sutil, no entanto, pode ser observada na atualidade, uma vez que 

algumas poucas séries de televisão têm dedicado atenção à variação linguística, o que 

merece destaque, pois a televisão exerce uma grande influência na nossa sociedade, 

influência esta que “se exerce em todos os aspectos da visa diária dos brasileiros, 

inclusive no que diz respeito aos fatos de língua” (BAGNO, 2003, p. 99). 

Em agosto de 2014, foi apresentada no Jornal Hoje, da Rede Globo, a série 

Sotaques do Brasil21 que teve a duração de cinco dias (de 12 a 16 de agosto) e na qual 

eram mostradas as diferenças diatópicas nos níveis fonético-fonológico e lexical da 

língua. A notícia destaca que o quadro mostra a “riqueza da língua portuguesa”, além de 

ressaltar que a reportagem foi feita com base no Atlas Linguístico do Brasil, que estava 

em fase de elaboração, e contou com a participação de alguns professores que estavam 

envolvidos na pesquisa. 

Outra série também apresentada pelo Jornal Hoje, da Rede Globo, foi ao ar em 

março de 2015. Em A língua que a gente fala22 foi mostrada a variação diamésica, pois 

a série de repostagem que também teve a duração de cinco dias (18 a 22 de março) 

“aborda a língua falada em conversas espontâneas” e contou com a participação de 

professores, como Ataliba Teixeira de Castilho. Em ambas as reportagens, não foi dada 

atenção à amplitude do processo de variação linguística, por exemplo, os aspectos 

sócio-históricos e político-ideológicos que subjazem as questões de língua e que estão 

envolvidos nessas diferentes formas de falar. 

                                                            
20 http://www.oglobo.globo.com/ebooks/ebook.jsp?livros=entreouvido 
21  Disponível em: http://www.g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2014/08/sotaques-do-brasil-desvenda-
diferentes-formas-de-falar-do-brasileiro.html. Acesso em: 23 fev. 2016. 
22  Disponível em: http://www.g1.globo.com/jornalhoje/notícia/2015/03/serie-do-jornal-hoje-fala-sobre-
lingua-coloquial-falada-nas-ruas.html. Acesso em: 23 fev. 2016. 
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Vale destacar que não nos posicionamos contra a norma-padrão, pois 

reconhecemos o seu valor, principalmente em situações de ensino-aprendizado da 

língua portuguesa. Faraco (2002) destaca sua importância para que os indivíduos 

consigam entender textos de diferentes épocas e em diferentes lugares: 

 

A norma-padrão, enquanto realidade léxico-gramatical, é um fenômeno 
relativamente abstrato: há em sua codificação, um processo de relativo 
apagamento de marcas dialetais muito salientes. É por aí que a norma-padrão 
se torna uma referência suprarregional e transtemporal. (FARACO, 2002, p. 
42) 

 

Dessa forma, o problema não reside no fato de existir um padrão linguístico, até 

porque, de acordo com Monteagudo (2011, p. 33) “a rejeição do padrão e dos registros 

elevados em nome das conotações sociais que atualmente leva associado o seu emprego 

resulta tão insensata quanto resultaria a rejeição da alfabetização do povo há cem ou 

cinquenta anos”. O problema está em como esse padrão é visto pela sociedade, uma vez 

que “na mente do não especialista o padrão idealizado é o mesmo que a língua como um 

todo” (MILROY, 2011, p. 63), e ainda, em como a prescrição dessa norma é feita, 

normalmente em torno do ideal de correção da forma padronizada. Por isso, de acordo 

com Bagno (2003, p. 186-18): 

 

É necessário empreender um ensino crítico da norma-padrão, escancarar a 
sua origem ‘elitista e coercitiva’, e mostrar que a necessidade de dominá-la se 
prende à necessidade de que os alunos oriundos das camadas sociais 
desfavorecidas (ou seja, a imensa maioria da população brasileira) possam 
dispor dos mesmos instrumentos de luta dos alunos provindos das camadas 
privilegiadas. 

 

A existência de uma norma padronizada é importante para as interações 

linguísticas, assim como o conhecimento dessa norma-padrão, mas não podemos 

continuar considerando essa norma como sendo a língua legítima, ou a única forma 

correta da língua, pois esse tipo de comportamento acaba reservando para as formas 

variantes o rótulo de “erro”, e a prescrição continua sendo feita em torno do que é 
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“certo” e “errado”, trazendo uma objetivação para a língua, que necessita, devido a sua 

natureza social, de certa fluidez em suas análises.  

Callou (2007), ao discutir o lugar da norma-padrão, chama a atenção para o uso 

das variantes nas diferentes situações de comunicação: 

 

É necessário, portanto, que se faça uma reavaliação do lugar da norma 
padrão, ideal, de referência a outras normas, reavaliação essa que pressupõe 
levar em conta a variação e observar essa norma padrão como o produto de 
uma hierarquização de múltiplas formas variantes possíveis, segundo uma 
escala de valores baseada na adequação de uma forma linguística, com 
relação às exigências de interação. (CALLOU, 2007, p. 17, grifo nosso) 

 

Desta forma, os estudos sociolinguísticos atuais vêm avançando no sentido de 

fazer um “normativismo crítico” uma vez que: 

 

a crítica contra o preconceito linguístico realizada pela sociolinguística não 
visa à derrogação dos padrões como entidades inúteis, opressivas e, portanto, 
ilegítimas, nem à denúncia das atividades de prescrição como globalmente 
nocivas ou irracionais. Ela se orienta, bem mais para a reforma dos padrões e 
a relativização da sua importância, para a reformulação dos fundamentos, 
métodos e objetivos das atividades de prescrição e para a elucidação e crivo 
das atitudes discriminatórias associadas ao velho prescritivismo. Daí surge 
um normativismo crítico e informado, esclarecido quanto a seus objetivos e 
métodos de trabalho, respeitoso com a diversidade linguística, as identidades 
e as atitudes que se associam com esta, promotor da flexibilidade e da 
integração, e cuidadoso não só em assumir, mas em combater os 
preconceitos, na busca de um tratamento equitativo e racional dos problemas. 
(MONTEAGUDO, 2011, p. 44-45) 

 

No entanto, esses avanços ainda não conseguiram ultrapassar as fronteiras 

acadêmicas e o imaginário linguístico dos falantes encontra-se impregnado pela 

ideologia da norma-padrão que faz com que os indivíduos, normalmente aqueles que 

possuem um maior conhecimento da norma prescritiva, emitam juízos negativos sobre 

aqueles que dela se distanciam. O mais interessante é que muitos desses juízos não são 

percebidos pelos falantes como preconceituosos, pois: 
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As pessoas não associam necessariamente esses juízos com preconceito ou 
discriminação em termos de raça ou classe social: elas acreditam que, sejam 
quais forem as características sociais dos falantes, estes simplesmente usaram 
a língua de um modo errado e que existe para eles a possibilidade de 
aprender a falar corretamente. (MILROY, 2011, p. 59, grifo nosso) 

 

Por esse motivo, a nossa história atual está permeada de polêmicas em torno do 

uso variado da língua por parte dos falantes e também do tratamento dado aos 

fenômenos de variação linguística, por parte dos estudiosos ou pelas políticas voltadas 

ao ensino. Lucchesi (2015) cita, na introdução do seu livro Língua e sociedade partidas: 

a polarização sociolinguística do Brasil, alguns debates que tiveram um grande alcance 

na sociedade, entre eles os que se referiam ao projeto de lei do deputado Aldo Rebelo, 

que defendia uma “língua nacional”, e os mais recentes, ocorridos em 2011, que 

envolveram um livro didático distribuído pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), no qual a variação linguística era tratada de forma clara e não preconceituosa. 

Recentemente, em janeiro de 2016, mais uma polêmica surgiu, e em um âmbito 

que nada tem a ver com os estudos de língua portuguesa. No lançamento de uma camisa 

de futebol do carioca Clube de Regatas Flamengo, foi divulgado um vídeo no qual a 

personagem principal fala por diversas vezes o nome do clube, mas na forma variante 

“Framengo”. Todo o vídeo foi feito em um tom de humor e a variante foi usada para 

reforçar essa carga humorística, revelando ser comum na sociedade as formas variantes 

serem vistas como algo “engraçado”. Porém, a torcida não gostou da “brincadeira” e 

ficou indignada, uma vez que achou um absurdo utilizar como representante do torcedor 

um indivíduo que fale “Framengo”. Os torcedores manifestaram-se através de 

mensagens nas redes sociais23 com diversas críticas ao vídeo, o que resultou em uma 

retratação na rede social por parte da diretoria do clube. 

Esse tipo de variação fonética, denominada rotacismo, faz parte da formação da 

língua portuguesa e possibilitou o surgimento de palavras como “praia” e “igreja”, além 

de ser observada, atualmente, não só na palavra “Framengo”, como também em 

“bicicreta”, “frecha”, entre outras. Mas por ser o rotacismo uma forma característica das 

normas populares, é vista de forma estigmatizada. 

                                                            
23Disponível em: http://www.globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/2016/01/ 
lancamento-da-terceira-camisa-tem-framengo-drone-e-polemica.html. Acesso em: 23 fev. 2016. 
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Não só esse, mas também os muitos outros juízos sobre as formas linguísticas 

que são emitidos pelos falantes constituem uma forma de preconceito que não é notada 

e nem censurada, a menos que o indivíduo possua um conhecimento da área. Dessa 

forma, esse preconceito torna-se muito mais difícil de ser contestado, afinal, no senso 

comum, só há uma forma “correta” para a língua, todas as outras seriam “erradas”, logo:  

 

Como outros ‘costumes’, ‘convenções’ e ‘tradições’ inócuas (incluindo o 
código de vestimenta), regras de uso da língua frequentemente contribuem 
para um círculo de exclusão e intimidação, na medida em que aqueles que 
dominam uma prática particular a usam, por seu turno, para intimidar os 
outros. (CAMERON, 1995, p. 10) [trad. Marcos Bagno] 

 

Mostrar que todas as formas da língua são legítimas e evidenciar o poder de 

exclusão que pode ser exercido através das representações em seus diversos usos são 

atitudes que podem fazer com que os indivíduos se tornem mais tolerantes, diminuindo, 

assim, o preconceito linguístico. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Essa pesquisa é constituída de uma parte teórica e uma parte empírica, pois além 

de ter como objeto teorias e conceitos de alguns estudiosos da lingua(gem) acerca da 

temática das normas linguísticas – mais especificamente das diferentes normas que 

coexistem no português do Brasil – também mostrará, através da observação das 

impressões que os indivíduos têm sobre alguns fenômenos da sua língua, que há uma 

ideologia da norma-padrão, que persiste na atualidade, mesmo com os avanços nos 

estudos sobre variação linguística.  

Sendo assim, apresentamos uma revisão bibliográfica no âmbito da 

sociolinguística no qual foram discutidas as propostas de diferentes autores (Lucchesi, 

2002, 2015; Bagno, 2003, 2009; Faraco, 2002, 2008; Bortoni-Ricardo, 2009) sobre o 

conceito de norma, a divisão das variedades linguísticas existentes no português do 

Brasil e as justificativas para tal divisão. (prof. marcos sugere colocar esta parte na 

introdução) 

Como um dos objetivos do trabalho é verificar se os indivíduos veem uma única 

forma da língua como “correta”, perpetuando, assim, a ideologia da norma-padrão na 

sociedade contemporânea, seguiremos o paradigma interpretativista, também 

denominado pesquisa qualitativa, pois é o que apresenta “um compromisso com a 

interpretação das ações sociais e com o significado que as pessoas conferem a essas 

ações na vida social” (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 34). 

Essas características fazem com que esse paradigma se torne o mais adequado 

no estudo das normas e ideologias linguísticas, já que esses temas surgem com a 

observação da língua e das impressões que os indivíduos têm da língua que eles, ou que 

os outros falam, e que se manifestam através das relações sociais. Além disso, seguindo 

uma abordagem interpretativista teremos um melhor entendimento dos aspectos 

subjetivos que permeiam as práticas linguísticas. 

Para se fazer a observação da existência de uma ideologia da norma-padrão na 

sociedade atual foi utilizado como ambiente de pesquisa a internet, através de uma 

página da rede social Facebook. A descrição desse instrumento, assim como as 

justificativas para a sua escolha e a seleção do corpus serão feitas no item seguinte. 
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3.1 Coleta de dados 

 Para conseguirmos observar a presença da ideologia do padrão no imaginário 

linguístico dos falantes, utilizamos como local para efetivar a pesquisa o espaço da 

internet, mais especificamente a rede social Facebook. Acreditamos que através das 

redes sociais os indivíduos consigam expressar-se de forma mais natural e sem o 

monitoramento que teriam caso estivessem, por exemplo, respondendo a um 

questionário. A pesquisa em um ambiente de cibercultura se mostra interessante na 

medida em que: 

 

Esse campo desenvolveu e hoje acumula formas diversas de compreensão 
sobre o social contemporâneo (dentro e fora da rede), sobre o sujeito e a 
alteridade, sobre a sociabilidade (presencial e em tempo real), sobre as 
identidades e assim por diante – sobre a vida humana, enfim, na época atual. 
(TRIVINHO, 2011, p. 32, apud. AMARAL e MONTARDO, 2001, p. 104) 

 

Como na internet temos um distanciamento físico dos interlocutores, 

entendemos que os indivíduos têm a possibilidade de expressar a sua opinião de forma 

mais franca, revelando o que realmente pensam sobre determinado fato da língua. 

  Nessa perspectiva, após a observação, durante um período de quatro meses 

(setembro a dezembro de 2016), de algumas páginas do Facebook que têm como 

objetivo falar sobre a língua portuguesa, selecionamos a página Palavra Certa – Dicas 

da Língua Portuguesa24. Esta se mostrou mais adequada para a nossa pesquisa, pois 

além de dar dicas sobre a norma-padrão da língua portuguesa, também apresentava 

publicações nas quais os participantes poderiam expressar a sua opinião sobre alguns 

temas pertinentes à língua portuguesa, dentre eles a variação linguística. 

 A página Palavra Certa – Dicas da Língua Portuguesa conta com 1.246.050 

seguidores e apresenta, em sua descrição, o seguinte texto “Ficamos felizes com sua 

visita! Aqui você encontra dicas diárias da língua portuguesa. Tire suas dúvidas e 

melhore seu vocabulário. Compartilhe”. Recebeu 541 avaliações de seus seguidores, 

apresentando uma média de 4.9 das 5 estrelas que poderia receber.  

                                                            
24 https://www.facebook.com/PalavraCerta.Dicas/?ref=page_internal. Último acesso em: 05 de fev. 2017. 
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 A partir da observação das suas publicações, percebemos que a página tem um 

cunho normativo, apresentando imagens nas quais mostra o que é “certo” e “errado” na 

língua e os “erros comuns”, além de resolver questões de concurso, passar mensagens 

motivacionais e exibir tirinhas ou piadas baseadas na variação linguística e em outros 

aspectos da língua portuguesa, ou que envolvem o cotidiano de quem se dedica a 

estudar para ser aprovado em concursos. 

 

3.2 Seleção do corpus 

A partir da observação de algumas publicações da página Palavra Certa – Dicas 

da Língua Portuguesa, selecionamos três, que se mostravam mais propicias para que os 

seguidores pudessem evidenciar as suas ideias sobre a língua portuguesa em seus 

comentários. As publicações apresentavam as seguintes imagens: 

 

Imagem 1                                                  Imagem 2 

 

 

 
Imagem 3 
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Essas imagens (Imagem 1, Imagem 2 e Imagem 3) foram selecionadas por 

abrirem espaço para que os indivíduos manifestem a sua opinião sobre alguns mitos que 

rondam a língua portuguesa, assim como os possibilitam expressar a sua visão dos 

diferentes usos da prática linguística dos falantes 

 Dessa forma, através da análise dos comentários dos informantes pretende-se 

observar como a ideologia da norma-padrão afeta o imaginário linguístico dos falantes 

e, consequentemente, a sociedade atual. 

 

3.3 Procedimentos de análise 

 As imagens selecionadas para a presente pesquisa receberam vários comentários 

nos quais os seguidores da página manifestavam concordância ou discordância com a 

mensagem veiculada, alguns utilizavam emoticons25, e outros apenas citavam nomes de 

pessoas, recurso utilizado no Facebook para que um amigo também possa ver aquela 

mensagem.  

Na transcrição dos comentários (Anexos I, II e III) retiramos os emoticons, que 

foram devidamente descritos, para que se possa entender melhor toda a intenção 

comunicativa do informante, já que eles mostram ou reforçam a opinião de quem os 

utiliza. 

Os comentários nos quais os informantes apenas citaram nomes de amigos, 

embora tenham sido contabilizados, foram classificados como nulos, pois não temos 

como afirmar se estavam apresentando concordância ou discordância com a mensagem 

passada pela imagem. 

Não levamos em conta as respostas dadas aos comentários e nem as ”curtidas" 

recebidas, pois, na maioria das vezes, apenas reforçavam a ideia expressa pelo próprio 

comentário. Contabilizamos e analisamos somente os comentários, o que esclarece o 

fato de a quantidade de comentários descritos aparecerem em um número inferior 

àqueles que constam em cada publicação feita na página.  

                                                            
25 Forma de comunicação paralinguística que traduz ou quer transmitir o estado psicológico, emotivo, de 
quem os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma expressão facial. Fonte: Site Wikipedia 
(www.wikipedia.org). Acesso em: 18 de dez. 2016. 
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Para que a interpretação dos dados se torne mais clara, será utilizado um gráfico 

ao final da análise de cada imagem, no qual inserimos a porcentagem de comentários 

que discordam e que concordam com a mensagem passada pela imagem, e também dos 

caracterizados como nulos. A análise dos dados da imagem 3 apresenta mais um item na 

legenda, denominado estranhamento, devido aparecerem nos comentários, além da 

concordância ou discordância com a mensagem, um certo estranhamento dos 

informantes com a forma prescrita pela norma-padrão. Além disso, foi feito um segundo 

gráfico para as imagem 2 e 3, no qual somente foram inseridos os comentários que 

puderam ser classificados como apresentando concordância ou discordância com a 

mensagem, ou ainda, estranhamento, no caso da imagem 2. Esse procedimento não foi 

levado em consideração para a imagem 1, devido o percentual de comentários nulos já 

ser igual a zero. 

No último item (4.4) será feita uma análise geral dos dados, com a inclusão de 

um gráfico com o total de comentários concordantes ou discordantes das três imagens, 

resumindo, assim, a quantidade de dados analisados. Desta forma, pretende-se que o 

leitor possa ter uma visão mais geral e mais clara da influência da ideologia da norma-

padrão no imaginário linguístico dos indivíduos na sociedade atual. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 A partir desse momento mostraremos a nossa interpretação dos dados obtidos 

com a observação dos comentários feitos pelos seguidores da página Palavra Certa – 

Dicas da Língua Portuguesa para as três imagens selecionadas, sempre utilizando como 

base a fundamentação teórica do presente trabalho. Todos os comentários que serviram 

como base para a pesquisa encontram-se no Anexo 1 (p. 84). 

 

4.1 Análise dos dados: Imagem 1 – Assassinato da língua portuguesa 

 

Imagem 1 – Assassinato da língua portuguesa 

 

 

A Imagem 1 foi publicada no dia 18 de dezembro de 2016, recebeu 6.143 

curtidas e 1.764 compartilhamentos. Através da linguagem verbal a imagem pede um 

minuto de silêncio para a língua portuguesa, devido ao fato de a nossa língua estar 

sendo assassinada diariamente. Ao utilizar a palavra “assassinar”, provavelmente a 

intenção seja referir-se aos diversos usos que os falantes fazem da língua. 

Destaca-se, entre os aspectos não verbais, o aparecimento da cor preta nas letras, 

que é a cor representante do luto no Brasil, além da presença de um laço na mesma cor. 

Esse laço vem sendo utilizado em campanhas no Brasil, como símbolo do combate a 

algumas doenças, temos como exemplo o laço rosa, símbolo do combate ao câncer de 

mama, e o laço azul, simbolizando o combate ao câncer de próstata.  
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Nesta imagem temos uma clara referência ao mito segundo o qual a língua está 

em “processo de inexorável deterioração”, citado por Lucchesi (2015), uma vez que os 

indivíduos veem a variação inerente à língua, não como um meio de expressão das 

características socioculturais dos falantes, ou um reflexo das transformações pelas quais 

a sociedade passa, mas como uma forma de corrupção linguística. Sendo assim, os 

diversos usos linguísticos, que não estão de acordo com o que é prescrito pela norma-

padrão, são entendidos pela maioria da população como um “assassinato” à língua 

portuguesa.  

A publicação apresenta 29 comentários, dentre os quais somente dois 

informantes manifestaram-se de forma contrária à mensagem veiculada. Um deles 

mostra conhecimento dos estudos linguísticos, ao defender o fato de que a língua não é 

assassinada, mas sim “falada de diversas maneiras, isto é, a língua apresenta uma 

diversidade”, cita Labov e Marcos Bagno como autoridades no assunto para comprovar 

a sua opinião. O outro informante faz uma diferenciação entre língua e gramática, 

destacando que o problema não está na língua portuguesa, mas no “dinamismo da 

gramática”, entende-se aqui que ele quis referir-se à variação inerente às línguas.  

 Os demais comentários demonstraram concordância com a mensagem 

veiculada, fazendo isso seja de forma clara, ou através de risos. Desses 27 que 

concordam, cinco fazem ressalvas destacando a complexidade da língua portuguesa, 

inclusive citando que “a língua portuguesa não é muito fácil” ou que a sua impressão é a 

de que “não sabemos nada da língua”, o que revela a constante associação entre língua e 

a sua norma-padrão, um dos aspectos da ideologia do padrão.  

Há alguns comentários que se destacam pela forte carga preconceituosa, uma 

vez que caracterizam as formas que se desviam da norma-padrão como “abominações” 

ou “crueldade com o português”. Interessante destacar aqui que “abominável” foi o 

mesmo adjetivo utilizado pelos portugueses no Diretório de 1757 para se referir à língua 

geral, que era utilizada no Brasil colônia (ver página 37). 

O dicionário, como representante do padrão linguístico considerado ideal, 

também é citado em um dos comentários como um importante instrumento para frear 

esses “desvios” linguísticos, já que o informante relata que todos deveriam ganhar um 

dicionário de presente no Natal para que não continuassem ocorrendo “barbáries”, 

principalmente na língua portuguesa utilizada no Facebook. Vale destacar que nenhum 
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comentário fez uma diferenciação entre fala e escrita, ou entre os ambientes nos quais 

os indivíduos utilizam a língua. 

A difusão dos estudos sociolinguísticos e a maior aceitação das formas variantes 

pregada pelos pesquisadores da área fizeram com que até nós, sociolinguistas, também 

nos tornássemos alvo da crítica daqueles que defendem a norma-padrão, uma vez que 

um dos comentários destaca que está havendo um desprezo para com as formas corretas 

da língua portuguesa e, aqueles que defendem que o importante é a comunicação, na 

verdade agem assim porque eles mesmos têm um conhecimento precário da língua, o 

que pode ser observado na transcrição abaixo:  

 

Eu acho que os "especialistas" que defendem essa ideia é porque também tem 
conhecimento precário de língua portuguesa e usam isso para disfarçar a 
IGNORÂNCIA deles. Eles defendem essa "tese" porque têm suas limitações 
no conhecimento do idioma e usam essa pregação para encobrir seu 
semianalfabetismo. (G. G., Anexo I, p. 85) 

 

Dessa forma, com a análise da primeira imagem temos o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 1: ASSASSINATO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através deste gráfico e da observação dos comentários que constam no Anexo 1 

(p. 84-85) temos a confirmação da ideia de que a ideologia da norma-padrão está 
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presente de forma bem intensa no que se refere ao uso de variedades linguísticas não 

padrão, uma vez que estas são vistas pela maioria dos falantes como uma forma de 

deterioração ou corrupção da língua. Além disso, observa-se a constante associação da 

língua portuguesa com a uma de suas variedades, a norma prescritiva. 

 

4.2 Análise dos dados: Imagem 2 – Desespero com o português 

 

Imagem 2 – Desespero com o português 

 

 

 A Imagem 2 foi publicada no dia 14 de outubro de 2016, recebeu 4.924 curtidas 

e teve 1.709 compartilhamentos. Nela há a veiculação implícita de que há diferentes 

formas de se utilizar a língua portuguesa, mas o foco da mensagem e mostrar que alguns 

usos linguísticos se encontram tão distantes da norma-padrão vigente que causam um 

“desespero” em quem ouve ou lê (já que não há a distinção no enunciado entre a 

modalidade falada e a escrita).  

 A figura apresenta como fundo a personagem Quico (ou Kiko) da série “El 

Chavo Del Ocho” surgida no México, na década de 1970. Foi exibida pela emissora 

SBT, a partir da década de 1980, sob o nome de Chaves. Este programa retrata o dia a 

dia dos moradores de uma vila na qual todos os seus moradores apresentam um baixo 

nível econômico e se envolvem em situações com forte carga humorística. 

A imagem recebeu 89 comentários, dos quais 19 são classificados como nulos, 

por somente citarem nomes de amigos, o que não nos permite saber se há concordância 
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ou discordância com a mensagem, ou ainda, se há alguma outra intenção ao querer que 

um amigo veja a publicação. 

Apenas quatro comentários não concordam com a publicação. Um deles 

apresenta discordância, por achar o uso da palavra nerd inadequado ao contexto. Outro 

não concorda com esse tipo de postagem: “eu acho bem idiota esse tipo de post”. E os 

outros dois informantes entendem que não é adequado julgar uso que cada indivíduo faz 

da língua, que o importante é saber respeitar. Um deles ainda ressalta que se os falantes 

se prendessem ao “português castiço”, não conseguiriam se entender, o que demonstra 

que esse informante tem a percepção de que a realidade linguística brasileira está bem 

distante da prescrição feita pela norma-padrão. 

Nos demais comentários, totalizando 66, temos manifestações de intolerância 

para com a variação linguística das mais variadas, ou seja, que estão ligadas a diversos 

mitos que rondam o imaginário linguístico dos falantes sobre a língua portuguesa. Em 

sua maioria os informantes fazem uso de ironia para se referir às formas variantes ou 

àqueles que usam as formas variantes, através da utilização de emoticons, intencionais 

desvios na ortografia e muitos risos, como em “Derrepente tenho um treco com essas 

coisas”. Alguns, embora concordem com a publicação e condenem o uso das variantes, 

entendem-nas como “falta de oportunidade” dos indivíduos de aprender a norma-

padrão, mas alguns as veem como uma “limitação” individual e algo que seria “normal” 

para as pessoas mais “humildes”: “As pessoas mais humildes é normal, mas tem uns 

preguiçozinhos aí hahaha”. Dessa forma, temos refletido no plano da língua as 

divergências socioeconômicas encontradas na sociedade brasileira. 

Há ainda dois comentários que merecem especial atenção. O primeiro deles 

revela a existência do mito citado por Bagno (2015), segundo o qual “só em Portugal se 

fala bem o português” já que um informante defende a ideia de que “seria melhor 

começarmos a usar o português de Portugal”. Essa ideia de que o português europeu 

seria o “correto” e o brasileiro o “deturpado” se faz presente no imaginário social 

devido ao fato de termos sido colônia de Portugal e a imposição da língua do 

colonizador ter ocorrido sem a consideração das nossas características socioculturais (o 

que pode ser visto no capítulo 2.4). 

O segundo mostra uma visão totalmente distanciada das descobertas feitas pelas 

pesquisas sociolinguísticas no que se refere à variação, uma vez que caracteriza a língua 
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portuguesa como “Português maltratado, insultado, desdenhado, torturado, vilipendiado 

e em vias de ser, finalmente, cruelmente assassinado!”. Temos na representação de 

língua desse informante a ideia de homogeneidade linguística e há, novamente, o 

aparecimento, assim como na Imagem 1, da visão de que a nossa língua está sendo 

“assassinada”, quando na realidade, como nos comprovam os recentes estudos da área, 

ela é um instrumento de comunicação que está à disposição da sociedade e se 

transforma refletindo as transformações pelas quais a própria sociedade passa, além de 

refletir a identidade do falante. 

Com a interpretação dos comentários recebidos pela segunda imagem podemos 

observar uma intolerância para com as formas variantes e, consequentemente, para com 

os usuários destas formas, que são constantemente atacados com comentários irônicos, 

vistos como “preguiçosos” e “limitados”.  

A partir da análise e interpretação de todos os dados coletados para a Imagem 2, 

temos o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 2: DESESPERO COM O PORTUGUÊS 

 
                Fonte: Dados da pesquisa 

  

Desconsiderando os comentários nulos, podemos perceber de forma mais clara 

no gráfico abaixo (Gráfico 3) a grande diferença entre a quantidade de comentários nos 

quais os indivíduos demonstram ter a influência da ideologia da norma-padrão, daqueles 

nos quais os indivíduos consideram natural existirem formas variantes: 
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GRÁFICO 3: DESESPERO COM O PORTUGUÊS (SEM OS NULOS) 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Temos assim, um gráfico semelhante ao obtido com a análise dos dados da 

Imagem 1, o qual não apresentava comentários nulos. Esse fato revela, até o presente 

momento, com a observação dos comentários feitos para as duas primeiras imagens, 

uma forte influência da ideologia da norma-padrão, sugerindo que é difícil a aceitação 

das formas variantes como algo inerente às línguas.  

 

4.3 Análise dos dados: Imagem 3 – Colocação pronominal 

 

Imagem 3 – Colocação Pronominal 
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A Imagem 3 foi publicada no dia 17 de outubro de 2016, apresentou 3.073 

curtidas e 1.342 compartilhamentos. A tirinha, do cartunista Laerte, mostra, de forma 

clara, a abordagem prescritivista de uma personagem com relação à fala da outra, no 

que concerne à colocação pronominal. Este tema gera muitas discordâncias e é alvo de 

algumas pesquisas sociolinguísticas (cf. VIEIRA, 2007), devido ao grande 

distanciamento da norma-padrão para com os usos linguísticos que se efetivam na 

sociedade. Essa é a única imagem, dentre as três analisadas, na qual conseguimos 

identificar que a não aceitação da variação linguística se aplica à oralidade, já que há um 

diálogo entre os interlocutores.  

Através da análise dos aspectos não verbais, podemos observar que a 

personagem que representa a prescrição encontra-se sentada em um sofá, lendo, não 

manifestando, em nenhum dos três quadrinhos uma mudança de posição. Já a 

personagem que utiliza as formas que não estão de acordo com o prescrito pela norma-

padrão, apresenta um movimento no decorrer da história. Talvez o autor tenha tido a 

intenção de reforçar a ideia de inflexibilidade da norma-padrão frente à dinamicidade 

das formas linguísticas não padrão, que são mais recorrentes na nossa sociedade. Temos 

aqui um embate que é comum no que se refere aos fatos de língua, no qual de um lado 

temos a autoridade de modelos, e do outro o uso (ver 2.5 e 2.6). 

Importante ressaltar aqui que a mudança linguística vem atingindo o padrão 

brasileiro, uma vez que alguns estudiosos, atentos ao fato de que muitas das formas 

linguísticas prescritas pelas gramáticas tradicionais não costumam se efetivar no 

português do Brasil, têm se dedicado a produzir gramáticas que descrevem o português 

em uso, ou seja, mostram em suas gramáticas regras sistematizadas que são 

depreendidas a partir da coleta e análise de dados de uma determinada variedade 

linguística, normalmente a utilizada pelas classes brasileiras mais letradas. Exemplos 

disso são a “Gramática dos Usos do Português do Brasil (2000), de Moura Neves; a 

“Gramática Descritiva” (2001), de Perini; e a “Gramática pedagógica do Português 

Brasileiro (2012), de Bagno. Mas esses estudos ainda não são considerados fora das 

pesquisas acadêmicas, e o que continua a ser exigido nas situações de 

ensino/aprendizado ou nos concursos, são as regras prescritas pelas gramáticas 

tradicionais. 
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A imagem 3 recebeu 58 comentários, dos quais 18 são classificados como nulos, 

por somente citarem nomes. Dos 40 comentários restantes, apenas cinco informantes 

citam que a colocação pronominal prescrita para a nossa língua soa um tanto quanto 

estranha, destacando que “às vezes o correto, parece tão estranho pronunciar” ou “a 

frase fica tão estranha que confesso que fico na dúvida no emprego desses pronomes”. 

De acordo com Lucchesi (2015, p. 186-187), isso ocorre porque nas gramáticas 

tradicionais brasileiras há a prevalência das regras de colocação pronominal com base 

no português europeu, o que não é adequado ao contexto linguístico pedagógico 

brasileiro, uma vez que “no que se refere à caracterização sociolinguística, a ordem dos 

pronomes átonos foi e é ainda hoje utilizada como forte indicador das divergências entre 

o português do Brasil e o português europeu” (VIEIRA, 2007, p. 121). 

Esse fato, juntamente com outros que ocorrem devido ao distanciamento do 

ideal linguístico da norma-padrão das formas realmente efetivadas nas práticas 

linguísticas, fazem com que persista na sociedade brasileira o mito segundo o qual o 

“português é muito difícil”, também citado por Bagno (2015) e que pode ser facilmente 

constatado na observação dos comentários recebidos por esta ou pelas outras imagens 

analisadas. 

Os demais comentários, ou seja, aqueles produzidos por 35 informantes, 

mostraram concordância com a atitude prescritivista de uma das personagens da tirinha, 

seja porque agem da mesma forma, corrigindo as pessoas; ou porque, mesmo que 

pareça estranho, utilizam ou irão passar a utilizar a forma prescrita pela norma-padrão, 

por ser a considerada “correta”: “Acho meio complicado falar dessa forma. Mesmo 

sabendo que é a forma correta! Mas tudo tem um começo, que vira hábito”. Isso 

demonstra a passividade do falante diante do que é tido como regra, corroborando a 

visão de Cameron (1995, p. 10), segundo a qual as regras da língua são as mais difíceis 

de serem contestadas pela sociedade.  

Nessa perspectiva, mesmo que cause um estranhamento, o uso das formas 

prescritas pela norma-padrão é aceito por estas formas terem um prestígio elevado, ou 

melhor, por esses usos serem aqueles utilizados pelas pessoas que tiveram um maior 

acesso à norma-padrão, as quais tem um prestígio elevado na sociedade. 

Em muitos comentários os informantes marcam amigos que se identificam com 

a atitude normativa da personagem ou que conhecem alguém com um comportamento 
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parecido. Esses comentários são sempre acompanhados de risos, que mostram o 

tratamento irônico dado aos fatos variantes da língua: “Vitória, tua cara 

kkkkkkkkkkkk”.  

Dois comentários merecem destaque por estarem mais influenciados pela 

ideologia da norma-padrão. O primeiro é de um informante que se mostra orgulhoso por 

saber utilizar os pronomes de acordo com a norma-padrão, “Eu acerto e faço questão de 

acertá-los”, o que comprova que esse ideal linguístico é realmente visto como um bem, 

inacessível a muitos indivíduos, assim, aqueles que o possuem, possuem também o 

“lucro de distinção”, citado por Bourdieu (1998). Esse comportamento comprova mais 

um mito que persiste no imaginário social dos falantes, e que foi citado por Bagno 

(2015), segundo o qual “o domínio da norma-padrão é um instrumento de ascensão 

social”. 

O outro comentário é feito por um informante que afirma ser professora de 

Português Língua Estrangeira (PLE), mas que não admite alguns tipos de variação 

linguística. Ele esclarece que explica a seus alunos que existe um “português falado 

erroneamente” e continua dizendo que acha “chocante que até alguns linguistas, ainda o 

defendam”. Aceita as variações dialetais, mas vê as outras modalidades de variação 

como “um idioma falado, gramaticalmente, de forma catastrófica”. As ideias defendidas 

por esse informante têm a ver não só com o mito de uma homogeneidade linguística que 

rondam as línguas em geral, mas também com o mito citado por Bagno (2015), segundo 

o qual “o certo é falar assim porque se escreve assim”, não observando as diferenças 

que esses dois códigos, fala e escrita, apresentam. Vale destacar que embora esse 

informante veja os “erros” como catastróficos, ele mesmo faz alguns usos que não estão 

de acordo com o que é prescrito pela norma-padrão, mas que muitas vezes passam 

despercebidos por serem bem normais no cotidiano dos falantes brasileiros. É o caso da 

expressão “chegar no Brasil”, escrita pelo nosso informante no seu comentário, mas que 

de acordo com a norma-padrão estaria incorreta, pois a regência do verbo chegar exige a 

preposição a, devendo ser escrita da forma “chegar ao Brasil”. 

Para a Imagem 3 temos um gráfico, um pouco diferente dos anteriores, por ter a 

inclusão do item “estranham” na legenda, pois embora nenhum informante tenha 

discordado da regra de colocação pronominal prescrita pela norma-padrão, alguns 

estranharam esse uso ideal. Com isso, temos, para a Imagem 3, o seguinte gráfico: 
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GRÁFICO 4 : COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

 
                  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Desta forma, neste gráfico a inclusão de mais um item na legenda foi necessário 

para dar conta da complexidade do fenômeno da variação no que se refere à colocação 

pronominal. Vale destacar o fato de que, mesmo tendo estranhado a colocação dos 

pronomes, os informantes não contestaram o seu uso, por ser aquele prescrito pela 

norma-padrão, o que revela a influência que esse uso idealizado tem nas práticas 

comunicativas cotidianas, e que, muitas vezes, gera um sentimento de insegurança no 

uso da língua por parte dos falantes. 

Desconsiderando os comentários nulos, mas mantendo as categorias 

concordância, discordância e estranhamento, temos o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 5: COLOCAÇÃO PRONOMINAL (SEM OS NULOS) 

 
 Fonte: Dados da pesquisa. 

62%

0%

7%

31% Concordam
Discordam
Estranham
Nulos

89%

0%
11%

Concordam
Discordam
Estranham



79 
 

 
 

Não fizemos um gráfico que considere apenas os comentários que manifestam 

concordância ou discordância com a atitude prescritivista da personagem, pois o 

teríamos com 100% dos comentários concordando com a prescrição, ou seja, com a 

norma-padrão. 

 

4.4 Resumindo os dados das três imagens 

 A ideologia da norma-padrão pode manifestar-se de diversas maneiras na 

sociedade, o que podemos observar pela análise dos comentários feitos para as três 

imagens selecionadas. 

Cada imagem permite a interpretação do fenômeno da variação de uma maneira 

diferente. Nas duas primeiras, Imagem 1 e Imagem 2, as mensagens veiculadas mostram 

claramente ideologias que estão presentes na sociedade, a primeira refere-se ao uso das 

formas variantes representarem o “assassinato” da língua portuguesa, e a segunda ligada 

à ideia segundo a qual algumas formas linguísticas causam uma sensação de 

“desespero” em quem ouve ou lê,  por não estarem de acordo com a norma-padrão, ou 

seja por serem vistas como “incorretas”. 

Na terceira imagem, Imagem 3, temos a veiculação da ideologia do padrão de 

forma mais implícita, uma vez que trata do fenômeno da variação através de um aspecto 

gramatical da nossa língua, a colocação pronominal, e não com a utilização de frases 

que expõem determinada ideologia.  

Para dar conta da complexidade dos dados obtidos com a análise da imagem 3, 

foi inserido mais um item na nossa legenda, “estranham”, para mostrar que alguns 

informantes tinham a total falta de conhecimento do que era prescrito pela norma-

padrão, ao tratar da colocação dos pronomes em português. A falta de familiaridade 

com o tipo de colocação considerado ideal se deve ao fato de ser muito difícil o uso da 

ênclise nas situações de oralidade no português do Brasil, mesmo assim, como é a 

forma prescrita pelas gramáticas tradicionais os informantes aceitaram sem nenhuma 

contestação. 

Para se referir ao que denominamos no presente trabalho de ideologia da norma-

padrão, Bagno (2003) utiliza a expressão norma oculta, uma vez que o autor refere-se 
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“ao jogo ideológico que está por trás da defesa de um conjunto padronizado de regras 

linguísticas” (BAGNO, 2003, p. 191). E, realmente, pudemos observar que na maioria 

das vezes, os indivíduos não se dão conta da forte carga preconceituosa que seus 

comentários apresentam, uma vez que se sentem autorizados por uma regra de uso da 

língua, a norma-padrão, uma prescrição linguística que lhes permite inclusive contestar 

os pesquisadores da área. 

Levando em consideração apenas os comentários que manifestaram ou não uma 

ideologia da norma-padrão, desconsiderando os nulos e os que demonstraram um 

estranhamento (Imagem 3), podemos fazer um gráfico que resume os dados obtidos 

com a análise dos comentários das três imagens. 

 

GRÁFICO 6: RESUMO DOS DADOS DAS IMAGENS 1, 2 E 3 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Importante ressaltar que o item “estranham” que apareceu nos gráficos 4 e 5 é de 

suma importância para mostrar como a ideologia da norma-padrão age na sociedade, 

como foi relatado anteriormente, e só foi retirado deste último gráfico por questões 

didáticas. 

Com a análise dos dados das três imagens podemos perceber que a ideologia da 

norma-padrão está bem presente na sociedade, uma vez que embora as imagens tenham 

se utilizado de diferentes pontos de vista para tratar do fenômeno da variação, foram 
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raríssimos os comentários que se posicionaram de forma a entender esse fenômeno 

como inerente à língua. 

Esses dados confirmam a nossa ideia inicial, segundo a qual há realmente uma 

ideologia da norma-padrão presente no imaginário linguístico dos falantes e que esta 

ideologia se manifesta a todo momento no meio social.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nos últimos anos os temas variação e diversidade linguística ganharam grande 

notoriedade não só no meio acadêmico, como também fora dele. Alguns documentos 

voltados para o ensino, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997; 1998), o 

Inventário Nacional da Diversidade Linguística (2014) e a recente Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que está em fase de elaboração26, dão especial atenção a 

esses temas. 

 Essa propagação das discussões que envolvem a variação linguística, alcançando 

as políticas voltadas para o ensino da língua portuguesa, deveria proporcionar um 

ambiente de maior compreensão da riqueza cultural que as variedades que coexistem no 

português brasileiro refletem, diminuindo, assim o preconceito linguístico. Mas não é 

isso que observamos. Devido à precariedade com a qual o tema é tratado fora do 

ambiente acadêmico não tem ocorrido um avanço satisfatório no que se refere às 

representações de língua que a maior parte da sociedade carrega em seu imaginário.  

Mesmo que alguns documentos já se disponham a tratar da variação linguística, 

muitas vezes não destacam a complexidade dessa temática, que envolve não só aspectos 

socioeconômicos, como também, aspectos políticos-ideológicos. 

O que se observa, a partir da análise dos dados da presente pesquisa, é que a 

população ainda não apresenta uma atitude favorável para com o fenômeno da variação, 

inerente às línguas. No que se refere, principalmente, à variação diastrática, podemos 

afirmar que uma grande parte da sociedade não vê como algo natural ou compreensível 

o fato de os indivíduos pertencentes às camadas mais populares utilizarem um modelo 

de língua mais afastado da norma-padrão prescrita pelas gramáticas normativa. 

Nessa perspectiva, mesmo com todo o esforço dos pesquisadores na área da 

sociolinguística para que haja uma maior aceitação da variação observada no português 

do Brasil, a ideia de que somente uma forma da língua é a “correta” persiste no 

imaginário dos falantes, devido haver uma ideologia da norma-padrão que mantém a 

valorização dessa norma em detrimento das demais. 

                                                            
26 A segunda versão da Base Nacional Comum Curricular foi disponibilizada para consulta na internet em 
maio/2016. Ainda se encontra em fase de construção sendo realizados seminários em todo o país para 
discussão e sugestões que serão importantes para a sua versão final. Disponível para consulta em: 
www.basenacionalcomum.mec.gov.br  
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Estas representações em torno do que é “certo” ou “errado” nos fenômenos 

referentes à língua estão bem presentes na sociedade, como podemos perceber mesmo 

através de uma observação superficial dos comentários dos indivíduos nas imagens 

selecionadas para este trabalho.  

Ainda que haja um avanço nos estudos sociolinguísticos e o seu aproveitamento 

pelas políticas voltadas para o ensino de língua portuguesa, retirar do imaginário social 

a ideia de que a língua é homogênea, abrindo espaço para uma maior aceitação dos 

fenômenos de variação, não se mostra uma tarefa fácil.  

 Espera-se, desta forma, que as pesquisas que envolvem os aspectos subjetivos 

que subjazem os fatos de língua, como os estudos de representação e ideologia 

linguística, sejam cada vez mais estimulados e aproveitados pelas políticas públicas 

voltadas para a educação, a fim de que consigamos esclarecer a uma maior parte da 

sociedade a complexidade envolvida nas práticas linguísticas. Assim, teremos condições 

de avançar na direção de uma maior aceitação da diversidade linguística brasileira, seja 

a que se manifesta através das diversas normas que coexistem na nossa língua, seja a 

que se manifesta através das variadas línguas que coexistem com a língua portuguesa no 

território nacional. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Comentários recebidos pela Imagem 1 

G. P. ...PEDI PARA PAPAI NOEL ANTECIPAR OS PRESENTES E ENTREGAR 
PRIMEIRO, DICIONÁRIOS...LEMOS CADA BARBÁRIE AQUI NO FACE...QUE 
DÁ DÓ... 

M. O. É muito lindo mesmo ver a pessoa escrever deus mim acompanha, tenho enterece 
e outras pérolas. Espero que nos concursos públicos e no Enem aceitem isso pq a pessoa 
conseguiu se comunicar. 

A. V. Kkkkk 

E. G. M. Põe assassinato nisso 

A. F. Infelizmente ! 

A. G. Gustavo, um minuto de silêncio... 

J. P. P. F. A língua portuguesa não é muito fácil, não podemos exigir perfeição em 
todos os detalhes, seria até irritante querer isso, mas é claro que temos que ter bom 
conhecimento da língua. 

S. P. Sou um assassino !!!! 

F. W. S. Kkkkkkk gostei.. 

V. F. A cada minuto... 

M. O. Concordo. Está cada vez mais comum erros de ortografia... 

L. M. Alguém já te marcou aqui Mari Mariana ?? Kkkkkkkkkkkkkkk 

A favor do Acordo Ortográfico "porjecto" (colocou a imagem de uma placa onde 
estava escrito essa palavra desta maneira) 
J. M. Nesse caso, é preciso anos de silêncio... 

S. P. Verdade. 

M. C. A. Aqui em Minas assassina-se a língua portuguesa todos os dias. 

F. M. O MEC é um assassino em série. 

B. J. Tá " serto "  

V. C. Realidade... 

V. G. Incrivelmente verdade 

G. P. Vcs deveriam atacar o sistema. 

D. G. Jenifer Marciano vou ter que ficar muda ao seu lado pra sempre 
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A. O. O problema não é a língua portuguesa, somos uma cultura em desenvolvimento, é 
normal que nossa maioria não tenha atingido o dinamismo da gramática . O tempo vai 
nos ensinar . 

G. P. Gente,o povo não tem culpa do sistema,a única culpa do povo é não saber 
votar,mas ninguém deixa de aprender pq quer,e sim falta de oportunidade para aprender. 

N. *AnCiosa 
*Mimfala 
*SaLdade 
*CompreenÇão. 
*Hontem. 
Cansei de ler essas e outras abominações no face 

B. S. Verdade, não aguento mais presenciar tanta crueldade com o português!  
Poxa, às vezes são palavras tão comuns, que eu penso que seja impossível alguém errar, 
até que aparece um, e me faz acreditar que tudo é possível! 

K. L. Na vdd, a língua não é assassinada. Ela é falada de diversas maneiras, isto é, a 
língua apresenta uma diversidade, variações, entende? Vários linguistas comprovam 
isso. Sugiro que leiam Marcos Bagno, Labov, dentre outros linguistas, OK? Abraços 

M. C. Poderia também ser menos complexa. Rs! Sei q existem muitos erros grotescos, 
mas sabemos o qnto é complexos e a impressão é q não sabemos de nada da língua qndo 
vamos fazer um prova de concurso. 

G. G. Realmente, há um desprezo com relação ao uso correto da língua portuguesa, 
principalmente na linguagem. Acho muito perigosa essa ideia de que "o importante é a 
comunicação e tal". Eu acho que os "especialistas" que defendem essa ideia é porque 
também tem conhecimento precário de língua portugues e usam isso para disfarçar a 
IGNORÂNCIA deles. Eles defendem essa "tese" porque têm suas limitações no 
conhecimento do idioma e usam essa pregação para encobrir seu semianalfabetismo. 
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ANEXO II – Comentários recebidos pela Imagem 2 

R. P. C. Infelizmente, é a maioria. Não sei se é preguiça de escrever certo ou porque 
não sabe mesmo. 

D. R. ué, e esse ponto final com um espaço antes? Rs 

J. A. Kkkkkkkk exatamente   

E. P. A. Concordo....é triste  

J. V. O. E muito medo hauhauaha 

R. S. Taís 

N. S. Fato! 

F. B. Rachel Gonçalves 

B. M. Gaby Neves 

D. L. Principalmente esse espaço antes do ponto na imagem. 

N. F. Reciane Arcanjo isso que ddizemos!!! 

L. S. Claudiane Santos kkkkk 

H. Q. Kari Silva kkk 

U. C. Maria Eugenia Bastos Cavalcante, tipo isso! Kkkkkk 

C. G. Fato. 

M. F. em.mim tb viu 

A. C. Se identifica Rodrigo Henrique? 

Y. D. Deborah Pedroso você  

A. H. J. João Lucas Costa Vale 

E. Na maioria das vezes é porque não sabem mesmo, mas tem pessoas que escrevem 
"Errado" de propósito, um exemplo são essas pessoas que escrevem toda inicial de 
palavra com letra maiúscula, ou então essas que escrevem colocando H como acento. 

S. N. N. Somos! 

A. G. Concordo com isto, diariamente. 

M. C. D. Verdade. 

H. L. Caroline Costa kkkkkkk 

T. C. Gisele Brienza é disso que estou falando 
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O. M. M. Verdade kkkkkkkk incrível ,como se as pessoas não soubessem da existência 
do corretor. 

S. K. L. Olha o que eu sempre falo Julia Blaudt . 

M. G. Danniel Figueiredo 

M. Kkkkkkk..Para não " sofrer " mais kkkk, acabei me "acostumando"!!!! Por outro 
lado, tbm procuro respeitar as limitações de cada um. Acho muito importante! !! 

E. C. Kelly Delgado Daniel Prado tá vendo,gnt?!  

W. A. Né não Luana, beleza(s) é foda!!! 

N. A. Lua Silva kkkkkkkkkkkkkkk 

R. C. Seria assim Fabrízio Carlos 

A. R. Realmente! 

D. R. O. Marcos Reti Massoli amor hahahahahahaha  

V. A. Silas Silva 

T. C. Giseli Oliveira 

T. H. Kkkkkkk.. Com certeza... 

R. C. Qualé qual foi porque qui tu tá nessa kkk 

J. L. Aline Silva 

R. C. (Emoticon: bonequinho escrevendo) 

N. B. Respeitar as limitações e a falta de oportunidade dos usuários do idioma posso 
entender. Não entendo e não aceito, porém, os erros absurdos de regência e 
concordância, principalmente, cometidos por repórteres. Inaceitável. 

S. O. Ricardo Tureta, lembrei de vc. 

E. R. Nayara Rabelo tu amor 

A. M. Boa parte da culpa não é tanto de desconhecimento mas da correria também. Mas 
acho que simplificar, resumir e abreviar demais tem limite! 

C. M. Karine Mendes, tenho dito! 

J. A. Bem isso. 

L. V. D. R. Daniela Cristina 

G. A. L. Chai Ricco mim lembrou de ti, huashaushaush 

J. C. P. As pessoas mais humildes é normal , mas tem uns preguiçozinhos ai haha 

R. C. T. Diane Dognini 
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S. M. L. Cecília Santiago 

K. S. F. Sério vde 

R. M. Fato! 

E. C. Bem isso kkkkk 

D. R. Judy Gissila ne meninas! Kkkk 

G. A. a mim também ! 

M. A. Verdade 

A. L. Kkkk 

L. B. vc,Andrey Pontes!vc entra em desespero,kkkk... 

V. A. C. Né, Leonardo Brito! 

R. P. acho que seria melhor começarmos a usar o português de Portugal, acharia bem 
legal; 

U. I. Não é, Marga?!?! Kkkkk 

V. P. Kkkk 

T. F. L. Eu acho bem idiota esse tipo de post 

A. T. M. NÃO PODEMOS JULGAR QUEM ESCREVE ERRADO, POIS EXISTEM 
VÁRIOS MOTIVOS, POR EX.: NÃO PUDERAM ESTUDAR MUITO; TECLAR 
RÁPIDO; TER DEFICIÊNCIA VISUAL, ASSIM POR DIANTE; ESCREVO TUDO 
EM MAIÚSCULO, POIS TENHO PROBLEMA VISUAL, É ERRADO, SIM!!! E 
DAÍ? SOU OBRIGADA A ESCREVER ASSIM; RESPEITAR SEM JULGAR, É 
MUITO BOM!!! TODOS ESTAMOS SUJEITOS À ERROS PIORES, DO QUE SE 
ATER AO PORTUGUÊS CASTIÇO, MESMO PQ NINGUÉM ENTENDERIA!!! 

V. M. Pamela Alves, Andreza Navarro...dez "milhão", "tarra", 2 "real" e por aí vai rs O 
pior é que o povo estudou, mas não aprendeu nada hahaha 

M. F. Tico Chard 

V. P. Gabriela Carvalho 

E. C. Verdade.....me dá medo.!!! 

D. K. André Azevedo  

F. P. E quando vc tem que ler, pelo menos, 3 vezes para entender porque falta ponto, 
vírgula, acento, e por aí vai... 

T. C. Português maltratado, insultado, desdenhado, torturado, vilipendiado e em vias de 
ser, finalmente, cruelmente assassinado! Lamentável! 

A. R. Bem assim não é Keityla Sampaio? Kkk 



89 
 

 
 

K. S. S. Sim 

T. F. Nerd é quem curte games/animes. 

I. C. Mikael 

B. H. (Emoticon: bonequinho enjoado) 

G. G. B. Eu acho qe qem crítica os erros de português das pessoas, são pessoas 
,recalcadas e infelizes , e revoltadas com a vida. TDs as pessoas tem o direito de dar sua 
opinião nos assuntos independente do nível , então respeitem , pq não estamos julgando 
qem sabe menos ou mais, só estamos dando nossa opinião em vários assuntos. Qem e 
ruim de português como eu. Posso ser melhor qe vcs em outras coisas , qe vcs não são, 

C. R. R. Com certeza. eu ainda não me conformo c/isso. 

M. R. DERREPENTE tenho um treco com essas coisas 

G. M. Elayne Fonseca parece você falando 

S. B. O português da maioria das pessoas, nas redes sociais então, é cada 
assassinato.....Haja paciência...temos que sair adivinhando o que fulano quis falar...mas 
o que me revolta, é o fato de termos que esquecer tudo que aprendemos, para reaprender 
as famosas regras do português.....o mundo não está evoluindo, e sim involuindo, 
retrocedendo do que um dia foi bom... 

I. A. Malena Sousa 

D. M. Gente com diploma e ainda não entendeu a diferença de "mas" e "mais"! Quero 
morrer com isso! Rs 

T. R. L. Nadia Ribeiro, isso lembra alguém?? Kkkkkkkkkkkkkkk 

A. G. Natan Moreira 

B. C. Lucas Ferreira Marques  

B. T. Caio Freitas 
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ANEXO III – Comentários recebidos pela Imagem 3 

P. B. Eu erro as vezes confesso...rsrs... 

M. R. (Emoticon: bonequinho rindo) 

N. B. X. Muito eu kkkkk ninguém "aguenta-me" kkkkk 

K. Y. Tais Tanaka 

V. R. (Emoticon: vários bonequinhos rindo) 

L. K. (Emoticon: bonequinho rindo) 

S. C. Joao Victor Calegario 

D. R. Pacelly Monteiro vc é a criança. 

S. J. Profs Persio kkkkk 

L. P. Nós kkkkkkk Glauber Kassio 

A. C. Claudiene Santiago kkkkkkkkkkk 

D. P. (Emoticon: bonequinho rindo) 

R. L. RSandra Lino, Robinho Lino, Patrine Lima, Tio Badao Badao,Ludmila Gouvêa... 

M. C. B. Kkkkkk 

D. R. R. A frase fica tão estranha que confesso que fico na dúvida no emprego desses 
pronomes kkkk 

T. I. Ludmila Nery é vc? Kkk 

T. O. Thaís Torres olha 

L. S. Kkkk 

K. G. LEMBRA DA PROFE Renata Chagas Jhennyfer Batista 

L. C. (Emoticon: várias carinhas, uma delas rindo) 

J. C. Noele 

M. M. A. As vezes o correto, parece tão estranho pronunciar. 

E. P. Vitória , tua cara kkkkkkkkkkkk 

F. D. Eliã Santos Desculpe-me, não aguentei !! kkkkkkkkk 

K. M. B. Pedro, kkk, desse jeito 

L. D. Eu acerto e faço questão de acertá-los. 

A. A. Andressa Araújo 
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M. G. Danniel Figueiredo Tamara Alves 

D. M. L. Acho meio complicado falar dessa forma. Mesmo sabendo que é a forma 
correta! Mas tudo tem um começo, que vira hábito correto! Boa forma de nos corrigir e 
ensinar... kkkkk... 

R. J. M. (Emoticon: carinha rindo) 

F. S. Aline... Nossa!! 

S. S. Sementinha Iluminada kkk 

A. N. Já vi professores de português escrevendo errado... Preocupante! 

D. S. Você Alexandre Loureiro  

P. F. Caciano Lima 

T. S. Kkk 

F. C. Fernando Henrique Ribas Motta kkkkk 

S. V. (Emoticon: carinha rindo) 

T. V. Muito bom. Aprende-se de maneira simples. Gostei. 

C. S. (Emoticon: carinha rindo) 

K. A. Hadassa Camilo Rafaela Alencar  

R. A. (Emoticon: bonequinho chorando com o coração partido) 

R. C. (Emoticon: bonequinho chorando de rir) 

C. B. (Emoticon: bonequinha brigando) 

Y. A. Pablo Jamilk 

D. S. Kedja Santos, Raphaella Sillva 

A. C. Hotmail 

D. O. Renata Mamud tipo Yago kkk 

R. M. Hahahah 

E. S. Me desculpe, está errado? 

D. D. Ingrid Ferreira 

D. B. Taciana Veríssimo 

Mariana Cordeiro André Coelho 

Elayne Rafaela Rayssa Cardoso 



92 
 

 
 

L. R. S. Os ouvidos aguentam mais, o errado, muitas vezes! Ex: "Nós vai, nós faz..." É , 
para mim, como se eu recebesse marteladas na cabeça :-) Como professora de PLE - 
Português Língua Estrangeira, devo ensinar o português correto, lingua que sempre 
amei! Os alunos chegam no Brasil e escutam essas barbaridades. Expressões 
idiomáticas, não o são! Mesmo que eu os esclareça que exista o português falado 
erroneamente, acho chocante que até alguns linguistas, ainda o defendam! Se assim o 
fôr, para que existe gramática, eu me pergunto? Uma questão, são os dialetos, as 
expressões regionais existente em cada idioma. Outra questão, é um idioma falado, 
gramaticalmente, de forma catastrófica! 

D. P. Diogo Gonçalves Soares, olha o Flavio Villela de Oliveira aí!! 

D. P. Milena Veloso 

M. V. Alexandre Luz Glauce Tolomei 
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