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RESUMO: Pretendemos expor por meio deste trabalho a incontestável presença das variáveis 
linguísticas no ambiente escolar e que, no entanto, de certa forma, é desprezada tomando-se 
como foco apenas o ensino e, até mesmo, a aceitação da variante padrão. Sendo a língua de 
um povo parte de sua cultura e, em constante transformação, não se pode admitir que a língua 
seja imaculada numa forma abstrata como a defendida pelas gramáticas normativas. Como 
também não se pode conceber ao estudar uma determinada língua, separá-la do seu contexto 
social e político. Do mesmo demonstrar que a língua falada cotidianamente também está 
submetida a regras. Sendo assim, torna-se dever da escola engendrar ações que promovam a 
diversidade linguística corroborando com a aceitação e a valorização das variáveis linguísticas 
trazidas pelos alunos à escola. 
Palavras-chave: variáveis linguísticas, ambiente escolar e valorização. 
 
 
ABSTRACT: We aim to expose over this work the undeniable presence of the linguistic 
variety in the school environment even though many times it’s not disregard to get focus just 
on teaching and even acceptance of standard variety. Being a people’s language part of his 
culture in constantly change it’s unacceptable that this language is imprisoned in an abstract 
form as the way defended by grammar rules, As well as, it’s not acceptable studying a 
determined language apart from its social and political context. As the same way we aim to 
demonstrate that the daily language is also submitted to rules. This way, it turns an obligation 
of the school to raise actions in order to promote the linguistic diversity strengthening the 
acceptance and valorization of the linguistic variety brought by the students to school. 
Key-words: linguistic variety, school environment and valorization. 
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INTRODUÇÃO: 

Desde os anos 1960, com o surgimento da sociolinguística, vem surgindo trabalhos 

científicos calcados no estudo da sistematização da variação linguística, a fim de provar, que 

as mudanças sofridas pela língua não se dão de maneira aleatória, mas, sistemática, 

totalmente, explicáveis e compreensíveis. Dessa forma, o estudo variacionista da linguagem 

tornou-se essencial, para melhor compreender a língua na magnitude de sua manifestação. 

Entretanto, muitas vezes, quando a criança ou adolescente, chega à escola carregando suas 

expectativas e falando a língua de sua comunidade, ou seja, aquela a que eles estão 

acostumados a falar cotidianamente, sentem-se desvalorizados ao perceber que a escola não as 

recebe bem, pelo contrário, burla sua natureza formativa, enquanto instituição, negando a 

existência das várias de falar. A escola negligencia a educação preconizando uma variante 

linguística, a padrão, como correta e relegando as demais ao erro e, portanto, sem importância 

para a ela. Diferentemente do que fora considerado por Ferdinand de Saussure no início do 

estruturalismo, a língua não é um sistema fechado; uma “obra acabada”, muito pelo contrário, 

ela é “moldada” diariamente pelas pessoas, nos mais diversos contextos e, assim, o papel da 

escola deve ser reconhecer essas falas e, ao ensinar a linguagem padrão, culta, deixar claro 

para os alunos que se trata de mais uma possibilidade entre tantas, as quais podem ser usadas 

de acordo com a necessidade, quer numa conversa informal com os amigos, quer numa 

situação formal: uma palestra, ou mesmo, uma entrevista de emprego. 

 

A ESCOLA E A MUDANÇA LINGUÍSTICA 

Muito se discute a respeito do fracasso escolar no Brasil, e se questiona, afinal de 

contas, quais são os fatores que contribuem para isto e, de quem é a responsabilidade por esse 

fracasso? A resposta a estas questões nem sempre são concordantes, entretanto, certo é que a 

escola, de um modo geral, protagoniza através de suas práticas situações que se desdobram 

em ineficiência e desinteresse. Um dos principais problemas que afeta a relação aluno-escola 

está no não reconhecimento do aluno como sujeito de sua aprendizagem, detentor de cultura – 

gestual, comportamental, vestuário e, principalmente, linguística – que representa sua 

comunidade. A escola falha ao tentar introduzir uma nova cultura ao aluno sem levar em 

conta a que ele já possui. 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que o educando, sobretudo 
os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na 
prática comunitária – mas também, [...] discutir com os alunos a razão de ser 
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de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 
1996, p. 30). 

As discordâncias entre as teorias e as práticas educacionais geram problemas que se 

iniciam no ambiente escolar, pois os alunos são conduzidos pelo dilema do que é o certo e o 

errado desde as séries iniciais em vez de serem conscientizados da possibilidade de 

transformação das coisas. Neste cenário, percebe-se que a escola se distancia do interesse dos 

alunos ao tentar uniformizá-los quer comportamental, quer linguisticamente. Apesar de 

ingressarem na vida escolar sem a dominação da escrita, as crianças já têm o domínio da fala, 

mas não da forma exigida pelos professores e assim as colocam como desprovidas de norma 

culta e são severamente punidas por isso. Como em qualquer comunidade, na escola também 

existe uma diversidade de indivíduos, cada um com sua história, sua experiência e seu 

linguajar e que mesmo diante da diferença explícita, os alunos são tratados como seres de um 

mundo estruturalista cristalizado com sua língua padrão. Sendo que a escola é a responsável 

pelo ensino da língua padrão e suas variantes sem os preconceitos previamente determinados 

ao conceber o português certo ou errado, como afirma Marcos Bagno: 

[...] Nosso sistema educacional valoriza aquelas crianças que já chegam 
à escola trazendo na sua bagagem lingüística o português padrão, e expulsa 
as que não o trazem. Isso é uma grande injustiça, porque é exatamente esse 
português padrão que deveria ser ensinado na escola, porque ele dá acesso 
aos mecanismos de ascensão social. A escola cobra na entrada o que ela 
mesma deveria dar na saída. (Bagno, 1998) 

A aquisição da versão padronizada do português fornece um enriquecimento ao acervo 

linguístico e um status social elevado e, é a partir disso, que se gera o preconceito, pois 

somente a minoria da sociedade detém recursos e os aplica para obtenção de conhecimento 

específico existindo assim uma dissociação entre a língua elitizada1 e a estigmatizada2. 

Portanto, os docentes responsáveis pelo ensino de língua materna têm como dever dar ciência 

aos seus discentes da existência das variantes linguísticas e de sua importância nos discursos 

em diversos contextos, não obstante essa visão de ensino não é colocada em prática como 

previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais: “[...] o estudo da variação cumpre papel 

fundamental na formação da consciência lingüística e no desenvolvimento da competência 

discursiva do aluno, devendo estar sistematicamente presente nas atividades de Língua 

Portuguesa”. (PCN, 1998:82).  

O profissional da educação tem que saber reconhecer os fenômenos 
lingüísticos que ocorrem em sala de aula, reconhecer o perfil sociolingüístico 
de seus alunos para, junto com eles, empreender uma educação em língua 
materna que leve em conta o grande saber lingüístico prévio dos aprendizes 

                                                 
1 Linguagem considerada “correta” e utilizada pela comunidade considerada culta 
 
2 Linguagem considerada marginalizada e utilizada pela maior parte da sociedade brasileira 
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e que possibilite a ampliação incessante do seu repertório verbal e de sua 
competência comunicativa, na construção de relações sociais permeadas pela 
linguagem cada vez mais democráticas e não-discriminadoras. (Bagno, 
2006). 

O senso de democracia deve ser cultivado na escola, assim como a ética e a 

perseverança, para que a educação cumpra com seu papel fundamental de formadora de 

indivíduos capazes de julgar e agir com destreza e clareza diante dos desafios impostos pela 

vida em comunidade. A língua é o primeiro passo para esta realidade, já que é através dela 

que se dá a interação entre as pessoas. A seguir demonstraremos a regularidade dos processos 

de mudança linguística. 

 

AS MUDANÇAS LINGUÍSTICAS: 

Se por um lado, a simples pronúncia diferenciada da consoante /s/ nas palavras 

rasga e raspa é, de certo modo, imperceptível ou apenas ignorado por nossos ouvidos, por 

outro lado, a pronúncia do /s/ “chiado” característico no Rio de Janeiro, entre outros estados 

brasileiros, é algo que nos causa admiração ou espanto. De acordo com Marcos Bagno, “há 

um grande abismo entre a língua escrita e a falada no português brasileiro”, isso se justifica 

pela manutenção da tradição gramatical, que não concebe a variação linguística como um 

movimento natural da língua, ao contrário, a compreende como erro. Por causa dessa 

resistência da tradição gramatical, observamos também, que a variação morfológica sofre um 

processo muito mais “burocrático” para se concretizar em relação à variação fonética. Uma 

vez que, a escrita não acompanha a evolução da fala, surgem vários problemas na hora de 

produzir um texto de natureza mais formal. 

Nesta parte do trabalho serão abordados os processos de mudança linguística, 

principalmente os de ordem fonológica, e para exemplificar serão utilizados trechos do filme 

Cidade de Deus do diretor Fernando Meireles lançado em 2002. Para o caso do leitor não ter 

assistido ao filme segue uma sinopse da obra: 

Buscapé, jovem negro, fotógrafo do Jornal do Brasil, morador da favela Cidade de 

Deus, narra a evolução desta favela do Rio de Janeiro, através da trajetória de Dadinho, 

depois Zé Pequeno e seus comparsas. Das origens na década de 1960, com o surgimento da 

primeira gang de assaltantes, até primórdios dos anos de 1980, onde o grande negócio é boca 

de fumo e narcotráfico, acompanhamos o desenvolvimento da marginália da favela Cidade de 

Deus. Na ótica de Meirelles, crianças e jovens marginais são bandidos quase por natureza, 

jogados no mundo e destinados à morte (observe-se a construção da personalidade cruel e 

sádica de Zé Pequeno, desde criança). Por outro lado, é perceptível a ausência do Estado 
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político, que só aparece para reprimir ou corromper. Apesar de estar no município do Rio de 

Janeiro, a favela Cidade de Deus é, em si, um pequeno mundo, mundo de barbárie, imerso 

num estado de natureza. É claro que é local de moradia de trabalhadores pobres da cidade do 

Rio de Janeiro (por exemplo, Mané Galinha era cobrador de ônibus). Mas o que o filme expõe 

é um universo infernal de dissolução social assolado pela pobreza. Por outro lado, são 

perceptíveis formas de sociabilização e de resistência cultural ainda que bastante precárias 

(por exemplo, em fins dos anos 1960, o entretenimento para jovens, crianças e adolescentes 

da Cidade de Deus eram as peladas de futebol de areia e mergulho no riacho; com a expansão 

urbana degradada, no decorrer dos anos 1970, os únicos espaços de sociabilidade parecem ser 

os bailes populares). Na verdade, a sociabilidade se degrada na mesma medida da degradação 

do espaço urbano. O filme Cidade de Deus nos apresenta quase trinta anos de historia do 

Brasil, visto através do mundo da favela. É importante apreendermos a constituição do espaço 

de barbárie social pelo próprio Estado capitalista periférico em crise estrutural. Na verdade, a 

favela torna-se gueto social, fértil para os negócios escusos da droga. O filme tende a 

apresentar cenas fortes da criminalidade nas favelas do Rio de Janeiro, verdadeira guerra civil, 

a neoguerrilha urbana dos anos 1980 até nossos dias. Embora evite apresentar o espetáculo da 

violência urbana, sua intensidade não deixa de impressionar e entreter o público, paralisando a 

reflexão crítica sobre a crua realidade social brasileira. De qualquer modo, o filme possui 

interessantes detalhes que podem propiciar um longo (e primoroso) debate sobre a degradação 

social das metrópoles brasileiras nos últimos trinta anos. 

 

1º FRAGMENTO DE CENA ANALISADO (4’:12’’ – 6’:00’’) 

Zé Pequeno – Aí mulequi segura a galinha aí pra mim. Pega a galinha aí. 

- Num corre não, num corre não pôrra! ...Dá isso aqui. Aí Cabeção seu viado! 

Narrador – Minha fotografia podia mudá a minha vida, mas na Cidade de Deus “se corrê o 

bicho pega se ficá o bicho come”. Sempre foi assim, desde que eu era criança. 

Vandinho - Você é muito franguero cara! 

Buscapé - Vai buscá a bola. 

Vandinho - Que é isso? 

Dadinho - Aí (xxxx) passa essa bola pra cá porque eu quero jogá. 

Tu é surdo rapá? tá me fazenu de bôbo rapá? 

Ah! Rala da minha frente. Como é que é teu nome rapá? 

Narrador – ah! Desculpa aí, esqueci de me apresentá. 
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Buscapé – Buscapé. 

Bené – Aí Buscapé vô te dá um conselho, num dexa o Dadinho pegá nessa bola não porque 

ele é o maior perna-de-pau. 

Cabeleira – aí perdeu mané! 

Dadinho – valeu Cabelera! 

Narrador – Esse cara aí é o Cabeleira, pra contá a história da Cidade de Deus eu preciso 

começar por ele. Só que pra contá a história do Cabelera eu tenho que começar com a história 

do Trio Ternura. 

Marreco – Qual é Cabelera? O caminhão de gás tá cheganu aí. Aí vai ficar de bobó? 

Alicate – Num acredito que vai negá fogo! 

(xxxx) trechos ininteligíveis 

 

2º FRAGMENTO DE CENA ANALISADA (9’:45’’ – 11’:30’’) 

Vandinho – Cara cê acha que eu vou conseguir ser salva-vida quando eu crescê? 

Buscapé – Sei lá cara. 

Vandinho – A vida de salva-vida é bem melhor de que a vida de pexero. 

Buscapé – Mas eu num vô sê pexero não cara. Pexero fede cara. 

Vandinho – Você tá xingando seu pai? 

Buscapé – Não. 

Vandinho  – O que você vai querê ser quando você crescê? 

Buscapé – Ah! Eu num sei não... Mas num quero ser nem bandido nem policial. 

Vandinho – Uhé! Por que? 

Buscapé – Ah! Porque eu tenho medo de tomar tiro. 

Alicate – Vira isso pá lá muleque, tá maluco? 

Marreco – Oh! Filha da puta vai ficá apontanu essa pôrra dessa arma pá mim muleque? 

                - Num fode rapá! 

Cabeleira – Calma aí Marreco pega leve com o Dadinho que o muleque é do meu conceito 

Dadinho – É isso mermo morô, também sô bicho solto. 

Alicate – O caminhão de gás só vem merreca aí aí! 

Cabeleira – Foda-se amigo! Agente róba caminhão de gás todo dia... Agente meteu um hoje e 

vai metê ôto amanhã. 

Alicate – O negócu é metê na (xxxx) de bacana Cabelera, assim que agente acerta a boa e sai 

dessa vida. Morô? 
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Dadinho – Acerta nada rapa! o negócu é fazê o que eu tô bolanu aqui. 

Marreco – Pronto! Charuto preto, frango de macumba qué falá merda. 

 - Enche o cu de maconha e fala merda. 

Cabeleira – Calma aí... calma aí... amigo. Vocês dois chapadão... vocês dois num dá um do 

muleque amigo. 

     - Qual é Dadinho? fala aí o que tu tá pensanu. 

Narrador – Pra ser bandido mesmo, num precisa ter uma arma na mão, precisa ter alguma 

idéia na cabeça. 

(xxxx) trechos ininteligíveis 

 

3º FRAGMENTO DE CENA ANALISADA (22’:00’’ – 23’:45’’) 

Berenice – Que é que foi Cabelera? O gato comeu a sua língua é? Cê fica o tempo todo aí 

atrás de mim tá me dexanu nervosa. 

Cabeleira – Calma aí... é que eu tô escolhenu o que eu vou te dizê ainda. 

Berenice – Além de tudo é escolhedô é... gente assim num se dá bem na vida não hem! 

Cabeleira – É que meu coração te escolheu. Morô? 

           - Quando ele escolhe eu vou onde ele qué. 

Berenice – Tá de sacanagem comigo, num tá? 

Cabeleira – Cê nunca ouviu falá em amô a primeira vista? 

Berenice – Malandro num ama... malandro sente desejo. 

Cabeleira – Pôrra... eu falo tu mete a foice. 

Berenice - Malandro num fala... malandro manda uma letra. 

Cabeleira – Pôrra... pará de gastá meu português contigo que tá fóda.  

Berenice – Malandro num pára... malandro dá um tempo. 

Cabeleira – Falá  de amô contigo é complicado Berenice. 

Berenice – Que amô que nada cara... cê tá de sete um comigo. 

                   (pequeno intervalo) 

Cabeleira – O cara que te ama. 

Berenice – Assim você vai acabá me convencendo, sabia? 

 

4º FRAGMENTO DE CENA ANALIZADO (1:45’:25’’ – 1: 47’: 03’’) 

Buscapé – Vem cá... olha só... você que é a Marina é? 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 8 

            - Por sua causa eu vou morrê porque você robô as minhas fotos, intendeu? E botô na 

primeira página... 

Marina – Fala baixo ok...  

Buscapé – Você robô as minhas fotos. 

Marina – Fala baixo... fala baixo... 

Buscapé – Fala baxo não... eu vou morrê por sua causa... 

Marina – Fala baixo... Você sumiu, desapareceu... as fotos estavam no laboratório... eu não 

posso fazer nada... 

Buscapé – E daí? 

Marina – As fotos que estão no laboratório do jornal são as fotos que vão ser publicadas no 

jornal...  

Buscapé – Por que você num perguntô? 

Marina - ...eu olhei e vi as fotos eu peguei e publiquei... as suas fotos tão aqui. 

Rogério – Calma Marina... 

Buscapé – Você robô as minhas fotos... 

Marina – Roubei nada... estão aqui as suas fotos... 

Buscapé – Aí minhas fotos... olha aí o que você feiz... 

Marina – Dá licença? só um minuto garotu... só um minuto por favor... tá? suas fotos tão 

aqui. 

Buscapé – Me dá minhas fotos... isso... isso. Num tem mais nenhuma aí não? 

Marina – E aqui... Peraê! Calma... calma... Como é seu nome?  

Buscapé – Meu nome é Buscapé. 

Marina – Buscapé... prazê... eu sou Marina. 

- Buscapé relaxa... eu tô c’um... eu tô c’um dinheiro pra te dá aqui... que é justamente por 

essas fotos que você tirou. É assim que funciona quando agente pega uma foto agente paga o 

fotógrafo depois. 

Jornalista – Já pensou em ser fotógrafo Buscapé? 

Buscapé – Já. 

Rogério – Pôrra! Bela istréia... a foto na capa 

Jornalista – Como você conseguiu tirar essas fotos Buscapé? 

Buscapé – Eu moro lá. 

Rogério – Buscapé... nenhum jornal conseguiu entrá lá Buscapé. 

Marina – se você pudesse trazer mais fotos desse Zé Pequeno aí... com certeza interessa ao 

jornal... se você trouxer essas fotos agente compra. 
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Rogério – Você consegue Buscapé? 

Buscapé – Consigo... num sei... num sei... 

Marina – Qual é o problema Buscapé? 

Buscapé – Qual é o problema? Eu vou morrê lá... num dá pra mim entrá lá à noite. 

Marina – Por que? E de dia? 

Buscapé – De dia é arriscado. 

 

Nestes trechos do filme Cidade de Deus é possível identificar vários processos de 

mudança linguística pelos quais passam nossa língua, como mencionados anteriormente, 

serão enfatizados os aspectos fonológicos. No âmbito diatópico, o Rio de Janeiro situado na 

região sudeste, apresenta na sua oralidade, além do /s/ “chiado”, já comentado aqui, “o /t/ tem 

uma pronúncia palatal diante da vogal /i/, que podemos representar assim: /tch/.” BORTONI-

RICARDO (2004, P.32). O mesmo processo ocorre com o /d/, que podemos representar como 

/dj/. “A supressão do /r/ nas formas verbais do infinitivo e do futuro do subjuntivo é um caso 

típico de influência africana, oriunda muito provavelmente, da época da escravidão no Brasil” 

(Bagno, 1999, p. 110). 

Em todas as regiões do Brasil, o /r/ pós-vocálico, independentemente da forma 

como é pronunciado, tende a ser suprimido, especialmente nos infinitivos 

verbais (correr > corre; almoçar > almoça; desenvolver > desenvolve; sorrir 

> sorri). Quando o suprimimos, alongamos a vogal final e damos mais 

intensidade a ela. Além dos infinitivos verbais, o /r/ pós-vocálico também 

tende a ser suprimido nas formas do futuro do subjuntivo: (se eu estiver > 

estive; se ele quiser > quisé; se ela fizer > fizé) e nos substantivos, adjetivos e 

advérbios polissilábicos ( que têm mais de duas sílabas: melhor > melhó; 

maior > maió; Deusimar > Deusimá; regular >regula; amor > amo etc.). 

BORTONI-RICARDO (2004, p. 85) 

Dessa maneira, de acordo com Bortoni-Ricardo, a supressão do /r/ nos casos 

referidos, pode ser considerada um traço gradual no português brasileiro, uma vez que, o uso 

dessas variantes encontra-se de forma generalizada entre os falantes.  

Outra mudança que ocorre com bastante frequência é “a formação do gerúndio com 

a assimilação do /n/, e que também sofre a mesma influência africana” (Bagno, 1999, p. 109). 

Este é mais um traço gradual no português brasileiro, segundo Bortoni-Ricardo, somente em 

situações muito formais, com nível alto de monitoramento é pronunciada a variável com /d/. 

Então, 
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dizemos que há assimilação quando, numa seqüência de sons homorgânicos 

ou parecidos, um deles assimila o outro, que desaparece. É o que acontece na 

seqüência /nd/, que é formada por duas consoantes alveolares e ocorre 

principalmente nos gerúndios. BORTONI-RICARDO (2004, p. 102). (grifos 

nossos) 

Essa tendência de diminuição da forma falada em relação à escrita, vista nos 

processos anteriores, também é percebida na redução dos ditongos /ai/, /ei/ e /ou/ na posição 

pretônica. De acordo com Bortoni-Ricardo, em seu livro Educação em língua materna, p. 95-

96, a regra de monotongação do ditongo /ou/, mesmo em sílabas tônicas que são mais 

resistentes as mudanças, está tão avançada que não falamos mais esse ditongo no português 

brasileiro. Quando o ditongo /ou/ está inserido no radical de verbos, ele é reduzido e 

pronunciado com som aberto. Ex: r/ó/ba > rouba, p/ó/pa > poupa. Nos ditongos /ai/ e /ei/ cuja 

regra não avançou muito ainda, a monotongação está restrita a contextos fonológicos, sua 

redução é condicionada pelo segmento consonântico seguinte. Os fonemas /j/ e /x/ propiciam 

a montongação, devido, à construção de sua sonoridade na mesma região da boca, o palato, 

onde se constrói também, o som da semivogal /i/. A redução desses ditongos ocorre também 

ante os fonemas /r/ e /n/. 

A ditongação é o processo oposto à monotongação. Nele há o acréscimo de fonema 

(epêntese) no meio de palavras, geralmente, da semivogal /i/. 

As vogais médias /e/ e /o/ são pronunciadas em sílabas pretônicas ou finais átonas 

como /i/ e /u/ respectivamente, segundo Bortoni-Ricardo na p. 57, do livro referido acima. 

Este evento já está incorporado em todas as variedades do português brasileiro. A mesma 

conversão das vogais átonas ocorre em monossílabos, que exercem função de sílaba pretônica 

da palavra seguinte. 

 

OUTROS EXEMPLOS DOS PROCESSOS DE MUDANÇA: 

Supressão do /r/ das formas do infinitivo. Exemplos: morrê > morrer, entrá > 

entrar, prazê > prazer; a Assimilação do /n/ nas formas do gerúndio. Exemplos: apontanu > 

apontando, bolanu > bolando, cheganu > chegando; As vogais /e/ e /o/ pronunciadas com 

som de /i/ e /u/ em sílabas pretônicas e átonas no final de palavras.  Exemplos: intendeu > 

entendeu, istréia > estréia, mulequi > moleque, garotu > garoto; Aférese nas formas verbais 

está e estou, sendo utilizadas as variáveis tá e tô; Monotongação dos ditongos /ai/, /ei/ e /ou/. 

Exemplos: baxo > baixo, pexero > peixeiro, vô > vou, robô > roubou; Na monotongação do 

ditongo /ou/ no radical dos verbos o som da vogal fica aberto /ó/. Exemplo: róba > rouba; 
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Ditongação. Exemplo: feiz > fez. O uso da variante num em lugar da variável não, 

determinada, provavelmente, pela proximidade do som nasal, e o próprio ritmo da fala. Este é 

um caso típico, cujo, aspecto fonético se encontra num estágio bem mais desenvolvido do que 

o morfológico. O uso das variantes pra e pá da variável para que sofreram sucessivas 

contrações. A substituição da variável você pela variante cê, seguindo uma tendência da 

língua na diminuição do esforço. Vossa mercê > vosmecê > você > ocê > cê. A variante ocê 

está limitada às variedades rurais, enquanto cê já faz parte do repertório linguístico urbano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As informações trazidas neste trabalho dão conta de uma realidade de fácil 

percepção e que, já mencionamos anteriormente: a de que o indivíduo é capaz de se 

comunicar em grupo, e que esta comunicação não se dá, necessariamente, através da língua 

considerada padrão, mas, por aquela que julga adequada ao seu contexto mais imediato. Até 

mesmo, o indivíduo menos letrado monitora sua linguagem quando percebe ser isto 

necessário, ainda que, não domine a variante padrão se esforça para ser compreendido diante 

de um interlocutor linguisticamente mais competente. Portanto, a escola tem a obrigação de 

reconhecer as variantes linguísticas trazidas pelos alunos e, fazer uso das mesmas a fim de 

desenvolver sua consciência crítico-linguística, como também, para conservar a sua 

autoestima e auxiliá-los na incorporação à variante padrão. 
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